Heraanleg Plantin en Moretuslei: nutswerken starten eind deze
maand
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
het project van de herinrichting van de Plantin en Moretuslei .

Nutswerken vanaf 28 januari
Eind deze maand beginnen de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Plantin en
Moretuslei. Als de nodige vergunningen tijdig bekomen worden, starten de verschillende
nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis vanaf maandag 28 januari met de eerste werken. In
de eerste fase (tot de zomer) werken de nutsmaatschappijen aan de noordzijde van de Plantin en
Moretuslei. Er worden dan kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom verplaatst
en vernieuwd.

Hinder tijdens nutswerken
Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, zijn de nutswerken aan de noordzijde van de Plantin
en Moretuslei opgedeeld in vier zones. De werken beginnen op het stuk tussen de Provinciestraat
en de Montensstraat (1A) en schuiven geleidelijk verder op richting de Singel.

De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het
fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg. Tijdens de volledige duur van de
nutswerken voorzien we een omleiding voor fietsers stadinwaarts via een parallelle as langs de
achterliggende straten. Op de Plantin en Moretuslei zelf wordt zone per zone een deel van de weg
ingenomen:








Inname van voetpad, fietspad, parkeerstrook en rechterrijstrook stadinwaarts.
Fietsers: omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten.
Verkeer stadinwaarts op 1 rijstrook, staduitwaarts geen hinder.
Altijd een doorgang voor voetgangers, via corridors en loopbruggen.
Zijstraten afgesloten in functie van de werken.
De Lijn: halte tijdelijk afgeschaft/verplaatst.

Blijf op de hoogte
Gisteren vond in de Spectrumschool Campus Plantijn een infosessie plaats over de nutswerken die
binnenkort starten. Het infomoment gemist? Geen nood, je kan de presentatie van Eandis over de
nutswerken, de infopanelen die getoond werden en de ontwerpplannen van de Plantin en
Moretuslei terugvinden op onze website: 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).

