Heraanleg Turnhoutsepoort: aanpassingen aan planning
nutswerken en tramlijnen 10 en 24
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de werken aan de Turnhoutsepoort in Antwerpen.

Planning nutswerken
In de vorige nieuwsbrief brachten we je op de hoogte van de nutswerken die momenteel
plaatsvinden in de marge van de werf aan de Turnhoutspoort. Ook de komende weken en maanden
voeren de nutsmaatschappijen nog werken uit aan de nutsleidingen in de omgeving. Intussen zijn
er ook enkele wijzigingen gebeurd aan de planning van de nutswerken. Hieronder zetten we de
meest actuele informatie nog eens op een rijtje.
Binnen de Singel wordt er gewerkt op volgende plaatsen:


18 april tot en met 4 mei: werken op de Turnhoutsebaan stadinwaarts vanaf Gijselsstraat tot
Sint-Jansstraat. 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.
-






De Gravinstraat wordt één dag afgesloten op 19 april.
De werken aan de doorsteek van de Statielei vinden plaats in de week van 17 april.
Om het verkeer steeds te kunnen laten passeren over één rijstrook zal de doorsteek
in twee fases gebeuren.
De Gijselsstraat wordt één dag afgesloten op 26 of 27 april.

4 mei tot en met 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 en met 2 juni: werken aan de pare zijde van de Statielei. Verkeer kan langs de
werf rijden.
Van 26 juni tot en met 7 juli: werken aan de onpare zijde van de Statielei. De zijstraten Karel
Geertstraat en Florastraat zijn dan 1 of 2 dagen afgesloten. De exacte data hiervan liggen nog
niet vast.

Aan de buitenkant van de Singel worden komende weken nog volgende werken voorzien. Hier is
de hinder echter minimaal.




30 maart tot en met 7 april: werken op de Stenenbrug van de Collegelaan tot Xaveriustraat
aan de zijde met de oneven huisnummers. Het verkeer op de Stenenbrug kan steeds door.
Van 5 tot en met 7 april wordt de oversteek aan de Xaveriusstraat gemaakt en is deze
afgesloten.
Van 18 tot en met 28 april: werken aan de zijde met oneven huisnummers van de
Morckhovenlei tussen de Xaveriusstraat en Kerkendijk. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.

Tram 10 vanaf 18 april ondergronds
Om de hinder voor het tramverkeer zoveel mogelijk te beperken zal De Lijn enkele wijzigingen
doorvoeren aan de routes van tramlijnen 10 en 24. Tramlijn 10 gaat vanaf 18 april door de
Reuzenpijp onder de Turnhoutsebaan, en zal er het traject van lijn 8 volgen tot onder het
Astridplein in plaats van bovengronds door te rijden tot de Melkmarkt in de binnenstad. Dat laatste
stuk wordt overgenomen door lijn 24, die gedeeltelijk langs de werken blijft rijden maar opgesplitst
wordt in Silsburg-Melkmarkt en Astridplein-Schoonselhof.
Voor meer info over de gewijzigde dienstverlening van De Lijn kan je terecht op: www.delijn.be.

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.

