Heraanleg Turnhoutsepoort: start vijfde en laatste fase
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de
hoogte over de werken aan de Turnhoutsepoort in Antwerpen.
Fase 5: de laatste loodjes
Sinds maart 2017 zijn er werken aan de gang aan de Turnhoutsepoort om de
verkeersveiligheid te verbeteren, het verkeer vlotter te organiseren en de kruispunten
overzichtelijker te maken. Het einde is nu in zicht: vanaf maandag 27 november start de
vijfde en laatste fase van dit project.
Wat moet er nog gebeuren en welke hinder brengt dat met zich mee?
We geven je een overzicht van wat er de komende weken nog te gebeuren staat:
 Van 27 november tot 15 december: De voetgangers- en fietsoversteek op de
Turnhoutsebaan ter hoogte van het Rivierenhof wordt opnieuw aangelegd. Zowel
het stadinwaartse als het staduitwaartse gedeelte worden aangelegd. Dit gebeurt
echter niet gelijktijdig, maar pas als men klaar is aan de ene zijde, zal men starten aan
de andere. Fietsers kunnen tijdens deze werken oversteken ter hoogte van het
Cogelsplein of de Singel en het fiets- of voetpad aan de overzijde gebruiken.
 Van 1 december tot 21 december: Op de middenberm van de Singel moeten de
tijdelijke doorsteken op verschillende plaatsen opnieuw opgebroken worden. Dit
moet gebeuren op
o het deel tussen de E313 en de Turnhoutsebaan, (1 tot 21 december)
o het deel tussen de Plantin en Moretuslei en de Stenenbrug ( (4 tot 8
december) en
o ter hoogte van Trix (2 tot 21 december).
Tijdens deze werken zal in deze zones de rijstrook tegen de middenberm in beide
richtingen afgesloten worden tussen 9u en 15u. Op de uitrit van de E313 wordt de
rechtdoor-rijstrook afgesloten: het verkeer dat naar de Turnhoutsebaan
stadinwaarts wil, stelt zich op op de rijstroken voor linksafslaand verkeer.
 Van 11 tot 15 december: Ook de doorsteek op de op- en afrit van de E313 wordt
opgebroken. De rijstroken tegen de middenberm worden wat verschoven, maar het
aantal rijstroken blijft gelijk.
 Van 11 tot 15 december: Het fietspad ter hoogte van het kruispunt van het
Ringfietspad en de Stenenbrug wordt aangepast. Het Ringfietspad blijft
toegankelijk, maar fietsers houden best rekening met plaatselijke hinder.
 Ook aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer wordt de laatste hand gelegd:
het perron van de bushalte op de Turnhoutsebaan aan de binnenkant van de Singel
(ter hoogte van de hondenweide) wordt verhoogd. Daarnaast worden ook een aantal
trampalen verplaatst. Wanneer deze werken precies zullen plaatsvinden, is
momenteel nog niet duidelijk. Dit wordt nog bekeken met De Lijn.
 Tot slot zal, waar mogelijk, groen aangeplant worden in de bermen van de
snelwegen. Om deze werken vlot en veilig te kunnen uitvoeren zal de pechstrook bij
de toegangen tot de bermen plaatselijk afgesloten worden. Verder zullen deze
werken geen impact hebben op het verkeer. Vanaf januari volgen de verdere
aanplantingen tussen de spoorweg en de Singel zoals voorzien in het
landschapsontwerp.

In de loop van 2018 start de renovatie en de opwaardering van de Turnhoutsepoort en de
Statieleipoort onder het spoor. Met deze nieuwe inrichting worden ze echte
toegangspoorten tot de stad.
Proeven Turnhoutsebaan en openstelling Statielei
Op vrijdag 1 december zal er op de Turnhoutsebaan (N12) binnen de stadsmuur een camerainspectie van de riolering plaatsvinden. De Turnhoutsebaan is dan afwisselend in beide
richtingen ongeveer een uur afgesloten. Het verkeer rijdt dan via de Stenenbrug. Ook
moeten er op de Turnhoutsebaan nog enkele kernboringen gebeuren. Dat zijn staalnames
ter controle van het nieuwe wegdek. Wanneer deze zullen plaatsvinden is nog onduidelijk,
maar de hinder hiervan is zeer beperkt (ongeveer 5min werk per boring).
De rijweg van de Statielei zal op zaterdag 2 december opnieuw opengesteld worden voor
verkeer. Het nieuwe fietspad van de Statielei onder de spoorwegbrug zal op zaterdag 9
december opengaan voor fietsers.
Werken Turnhoutsepoort eind december klaar
Na tien maanden van hard werken en onvermijdelijke hinder kan de nieuwe, groene en
veilige Turnhoutsepoort bijna officieel in gebruik genomen worden. Als alles vlot verloopt,
verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer de werken tegen donderdag 21 december te
kunnen afronden en kan de volledige werfzone opnieuw vrijgegeven worden.
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.

