Heraanleg Turnhoutsepoort: vanaf zaterdag verkeerssituatie fase 1
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.

Opgelet: zaterdag verandert verkeerssituatie aan Noordersingel
Sinds deze week is de aannemer die de werken aan de drie kruispunten van de Noordersingel zal
uitvoeren, begonnen met voorbereidende werken. Die veroorzaken reeds hinder in de omgeving
van de werfzone. Vanaf zaterdag 4 maart treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking en
wordt er bijkomende hinder verwacht. We raden weggebruikers aan om de omgeving te
vermijden met de wagen en indien mogelijk te kiezen voor een alternatief zoals de fiets of het
openbaar vervoer. Automobilisten die in de buurt moeten zijn kunnen zich best goed informeren
voor ze op weg gaan en houden best rekening met grote vertragingen.
De verkeerssituatie ziet er vanaf zaterdag 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 afrit van de E34/E313 blijft voorlopig open en wordt enkel afgesloten als blijkt dat er
fileterugslag is op de E313. Verkeer wordt dan omgeleid via andere afritten op de Ring. Deze
maatregel wordt permanent geëvalueerd.
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.
Het tramverkeer op lijn 10 is onderbroken sinds 25 februari 2017. De bussen van De
Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen. Voor het openbaar
vervoer geldt de volgende situatie:
o Tramverkeer: Tram 10 is onderbroken sinds 25 februari en rijdt om via de
Ruggeveldlaan, Herentalsebaan en Stenenbrug
o Busverkeer:
 Bussen 410, 411, 412 en 414 blijven hun normale traject volgen
 Bus 19 wordt omgeleid via de Turnhoutsebaan ter ondersteuning
o Haltes: De halte Hof ter Lo staduitwaarts wordt afgeschaft, reizigers moeten
afstappen aan de halte Turnhoutsepoort
o Meer informatie op de website van De Lijn
Fietsers volgen steeds de aanwezige signalisatie en kunnen de werken veilig passeren via een
dubbelrichtingsfietspad langs de Noordersingel.

Bereikbaarheid woonblokken Turnhoutsebaan en parking Rivierenhof
Tijdens de werken wordt de Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel afgesloten
tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof. De twee woonblokken langs
de Turnhoutsebaan, tegenover de parking van het Rivierenhof, zijn daardoor enkel aan te rijden
langs de kant van het Cogelsplein in Deurne. Parking West van het Rivierenhof wordt tijdens fase 1
van de werken (4 maart – mei) afgesloten.

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 en de laatste stand van zaken op de werf is steeds
terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

