Heraanleg Turnhoutsepoort: werken op schema en maatregelen
voor fietsers en openbaar vervoer
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de werken aan de Turnhoutsepoort in Antwerpen.

Werken op schema
De werken aan de Turnhoutsepoort verlopen volgens planning. Op 1 april zal de aannemer de
noordkant van de Stenenbrug hebben afgewerkt en zal de werf verhuizen naar de zuidkant van de
brug. Het verkeer blijft in twee richtingen over één rijstrook per richting rijden, zij het nu over de
noordkant van de brug. Als de werken op schema blijven moet de hele eerste fase afgerond zijn op
8 mei. Alvorens fase 2 van start gaat ontvang je van ons nog een bericht met de laatste stand van
zaken en meer informatie over de nieuwe verkeerssituatie.

Maatregelen voor fietsers en voetgangers
Om de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers langs de werf te verbeteren, neemt
het Agentschap Wegen en Verkeer volgende maatregelen:





De fietsers en voetgangers krijgen aan het kruispunt Stenenbrug en aan de op- en afrit
langer groen zodat ze in één keer kunnen oversteken en niet moeten wachten op de
middenberm.
Omwille van rioleringswerken zal de oversteek voor de fietsers/voetgangers aan het
kruispunt met de Noordersingel (ter hoogte van de Buurtspoorweglei) vanaf maandag 27
maart worden verplaatst naar het noorden (ter hoogte van Trix). Wie het muziekcentrum
Trix met de bus wil bereiken, stapt best af aan de tijdelijke halte Hof Ter Lo. Vanaf de halte
stap je terug naar kruispunt Singel/E313 om daar de Singel veilig over te steken richting
Trix.
Het fiets- en voetpad aan de stadskant van de Singel (tussen Trix en Engelselei) wordt
volledig aangelegd. De fietsers en voetgangers zullen dan de werken kunnen passeren aan
de kant van de Ring via de nieuwe oversteek ter hoogte van Trix en de bestaande oversteek
ter hoogte van de op- en afrit van de E34. De appartementsgebouwen van residentie
‘Foorplein’ zullen wel nog bereikbaar blijven.

Maatregelen voor het openbaar vervoer
Om de bussen op de Turnhoutsebaan staduitwaarts een betere doorstroming te geven, komt er
een extra verkeerslicht aan de Turnhoutsebaan ter hoogte van de op- en afrit, zodat de bussen hier
een volledig vrije bedding hebben tot op de Singel.

Nutsmaatschappijen
In de marge van de werf op de Turnhoutsepoort werken de nutsmaatschappijen op en rond de
Turnhoutsebaan en Statielei voor het verplaatsen en vernieuwen van leidingen. Deze werken
zorgden de afgelopen week voor heel wat hinder. Ook de komende maanden zullen de
nutsmaatschappijen nog aan de slag zijn in de buurt. We willen je graag een overzicht bezorgen van
deze werken zodat u weet welke hinder u nog kan verwachten. Om op de hoogte te blijven van de
laatste stand van zaken en details van deze werken verwijzen we je naar de site van
Eandis: www.eandis.be.

De nutsmaatschappijen zullen bewoners in de zones van de werken ook persoonlijk inlichten via
een bewonersbrief.
Binnen de Singel wordt nog gewerkt op volgende plaatsen:










27 maart tot 3 april: Er wordt gewerkt op de Engelselei van de Turnhoutsebaan tot
Stenenbrug aan de bebouwde kant van de weg. Het verkeer kan langs de werken blijven
rijden.
3 april tot 7 april: werken op de Stenenbrug tussen de Engelselei en de Turnhoutsebaan
stadinwaarts. Het verkeer stadinwaarts wordt plaatselijk over de trambedding gestuurd, dus
verkeer in beide richtingen blijft mogelijk.
18 april tot 28 april: werken op de Turnhoutsebaan stadinwaarts vanaf Gijselsstraat tot SintJansstraat. Ook in het begin van de Gravinstraat wordt gewerkt. Bovendien wordt er een
oversteek gemaakt over de Turnhoutsebaan ter hoogte van Zegel. Het verkeer kan blijven
rijden maar moet gebruik maken van de tram/busbaan
2 mei tot 19 mei: werken op de Turnhoutsebaan staduitwaarts vanaf Stenenbrug tot
Spoorwegbrug en op de Statielei aan de zijde met onpare huisnummers. Verkeer
staduitwaarts wordt via de Stenenbrug gestuurd.
Van 22 mei tot 2 juni: werken aan de pare zijde van de Statielei. Verkeer kan langs de werf
rijden.

De werken in deze zone zullen de komende maanden plaatselijk dus nog voor hinder zorgen. Daar
hou je best rekening mee bij het plannen van verplaatsingen.
Aan de buitenkant van de Singel worden komende weken nog volgende werken voorzien. Hier is
de hinder echter minimaal.








23 maart tot 28 maart: werken vanaf de William Woodstraat tot de ring aan de de zuidkant
van de weg. Hiervoor worden voetpad, fietspad en parkeerstrook ingenomen. Het verkeer
kan steeds door.
28 maart tot 30 maart: werken aan de straathoeken van de Collegelaan. Hier is er enkel
lokale hinder voor voetgangers en fietsers
Van 30 maart tot 5 april: Werken van de Collegelaan tot Xaveriustraat op de Stenenbrug aan
de zijde met de oneven huisnummers. Ook hier is er steeds doorgang voor verkeer.
Van 5 tot 7 april wordt de oversteek aan de Xaveriusstraat gemaakt en is deze afgesloten.
Van 18 april tot 25 april: wordt gewerkt aan de zijde met oneven huisnummers van de
Morckhovenlei tussen de Xaveriusstraat en Kerkendijk. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.

De volgende fase van de werken zal ingaan op 8 mei. Hierover ontvang je in april meer informatie.

Bereikbaarheidsadviseur
Zit je tijdens de werken aan de Turnhoutsepoort met vragen over de bereikbaarheid van je woning of
handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de
bereikbaarheidsadviseur via 0477/477 476 of via mail
op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over het project Turnhoutsepoort is steeds terug te vinden op
www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

