Herinrichting Krijgsbaan (R11) Mortsel: voorbereidende
nutswerken schuiven op naar juni 2019
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de
hoogte over de geplande herinrichting van de Krijgsbaan (R11) tussen de Eggestraat en de
Heirbaan.
Voorbereidende nutswerken starten later dan gepland
Voor de eigenlijke herinrichting van de Krijgsbaan kan beginnen, verplaatsen de
nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, telecom, gas en elektriciteit. Zo
ontstaat er voldoende ruimte in de ondergrond voor de aanleg van de nieuwe riolering. In
onze vorige nieuwsbrief gaven we je april 2019 als mogelijke startdatum mee voor de
voorbereidende nutswerken. Door een geoptimaliseerde planning, waarbij de nutswerken
deels in de planning van de hoofdwerken worden ingepast, schuift de start van de werken
op naar juni.
Herinrichtingswerken na bouwverlof
Na het bouwverlof (wellicht tweede week van augustus) kan dan de eigenlijke herinrichting
starten. De aanbestedingsprocedure van de aannemer voor de riolerings- en wegenwerken
is ondertussen afgerond. We werken nu in samenspraak met de aannemer de concrete
planning en bijhorende verkeersmaatregelen verder in detail uit. Meer informatie daarover
lees je in onze volgende nieuwsbrief. Wel kunnen we al meegeven dat er tijdens de
heraanleg van de Krijgsbaan steeds gemotoriseerd verkeer in één richting mogelijk blijft. Er
werd gekozen om verkeer toe te laten in de richting van Borsbeek. Verkeer vanuit Borsbeek
richting Mortsel zal worden omgeleid via de Heirbaan en de Drabstraat.
Onderzoek naar proefproject om doorgaand vrachtverkeer te weren
De stad Mortsel en de gemeenten Borsbeek en Boechout zijn vragende partij om tijdens de
heraanleg van de Krijgsbaan een proefproject te houden met als doel het doorgaand zwaar
vrachtverkeer uit de stads- en dorpscentra te weren. Met duidelijke signalisatie moet het
doorgaand vrachtverkeer naar de voor hen voorziene primaire wegen geleid worden. Een
systeem met ANPR-camera’s moet vervolgens controleren of het doorgaand vrachtverkeer
niet langer de centra binnenrijdt. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in samenwerking
met de gemeenten de haalbaarheid van het voorstel onderzoeken.
Blijf op de hoogte
Op de website www.wegenenverkeer.be/mortsel kan je steeds de meest actuele info
terugvinden over de herinrichting van de Krijgsbaan.
Zit je ondertussen nog met vragen? Contacteer dan het team van de
bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 (tijdens kantooruren) of via mail op
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

