Heraanleg Plantin en Moretuslei: nutswerken gaan nieuwe
deelfase in
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de voortgang van de nutswerken langs de Plantin en Moretuslei.

Nutswerken verschuiven naar fase 1B
Op 28 januari zijn de nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis begonnen met de aanleg van
nieuwe kabels en leidingen langs de Plantin en Moretuslei. In de eerste deelfase werd gewerkt
tussen de Provinciestraat en de Montensstraat (fase 1A). Op enkele plaatselijke putten in het
voetpad na, die nodig zijn voor de aansluiting op de waterleiding, wordt deze zone vrijdag
afgewerkt.
Vanaf maandag 11 februari gaan de werken verder vanaf de Montensstraat richting de Eugeen
Joorsstraat (fase 1B). De volledige werfzone schuift daarmee op richting de Singel.







Op de Plantin en Moretuslei is ter hoogte van de werfzone stadinwaarts de rechtse
rijstrook, het fietspad en voetpad ingenomen.
Voor voetgangers wordt er steeds een veilige doorgang langs de werken voorzien.
Fietsers volgen een omleiding via de achterliggende straten.
De zijstraten in de huidige werfzone (de Bouwensstraat, de Kroonstraat en de Van der
Meydenstraat) zijn vanaf maandag weer bereikbaar vanaf de Plantin en Moretuslei.
De Montensstraat is afgesloten van de Plantin en Moretuslei van 11 tot en met 14
februari. We voorzien een plaatselijke omleiding via de Kroonstraat.
De Betogingsstraat en de Eugeen Joorsstraat zijn afgesloten van 14 tot en met 25
februari. We voorzien een plaatselijke omleiding via de Montensstraat.

Opgelet: bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte
weersomstandigheden kan de planning nog wijzigen.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei kan je steeds terugvinden op
www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Tijdens de nutswerken kan je met vragen hierover terecht bij dhr. Bjorn Bril, werfcoördinator bij
Eandis. De werfcoördinator is bereikbaar via mail op bjorn.bril@eandis.be of telefonisch via 078 35
35 34.
Zit je met andere vragen over het project? Contacteer dan het team van de
bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via
0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

