Turnhoutsepoort is nu groene en fietsvriendelijke toegangspoort
tot stad
Na tien maanden van hard werken en onvermijdelijke hinder kan de nieuwe, groene en veilige
Turnhoutsepoort vandaag officieel in gebruik genomen worden. We willen je bedanken voor je
begrip en geduld en uitnodiging voor een warme hap en drankje straks aan de Statielei.

Werken op schema
De werken met hinder aan de Turnhoutsepoort worden vandaag volgens schema afgerond. Er
wordt nu nog koortsig gewerkt aan de laatste ingrepen uit te voeren zodat de rijbaan deze
namiddag helemaal kan opengesteld worden. Enkele kleine afwerkingen (vb. Klinkeren rond
verkeerslichten, verwijderen oude verlichtingspalen...) en ook de groenaanleg zullen na nieuwjaar
uitgevoerd worden maar dat is met weinig of geen hinder voor het verkeer.

Een veilige toegang tot de stad
In februari 2017 zijn de werken aan de Turnhoutsepoort gestart. Het Agentschap Wegen en
Verkeer, de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link sloegen de handen in elkaar om deze
toegangspoort tot de stad zo veilig mogelijk te maken. Er werden onder meer comfortabele
dubbelrichtingsfietspaden aangelegd met een fietspassage onder de E313, tram 10 duikt voortaan
ondergronds en de kruispunten werden veel overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook het wegdek
van de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsepoort werd volledig heraangelegd.

Meer groen
E Extra beplantingen en nieuwe groenvoorzieningen maken de omgeving van de poort bovendien
veel groener en opener. Tussen de Noordersingel en de Ring worden nieuwe beplantingen
aangelegd. Ook op de berm tussen de Noordersingel en de sporen komt er in het voorjaar meer
groen. De aanleg hiervan zal de komende maanden nog verder lopen, zij het zonder hinder voor het
verkeer.

Bedankt!
Werken van dergelijke omvang op één van de drukste verkeersassen van de stad kan niet zonder
hinder. Ze betekenen dan ook een serieuze uitdaging voor al wie in de nabijheid woont, werkt,
school loopt of er regelmatig moest passeren. We zijn dan ook zeker dat iedereen blij is dat de
werken nu achter de rug zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal passanten en omwonenden
vandaag bedanken voor hun geduld door een warm drankje en een wafel aan te bieden, omstreeks
17u ter hoogte van de onderdoorgang aan de Statielei. Je bent van harte welkom!

