Heraanleg Plantin en Moretuslei:
nieuwe fase nutswerken vanaf eind mei
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de
voortgang van de werken langs de Plantin en Moretuslei.
Nadat begin maart de nieuwe kabels en leidingen langs de Plantin en Moretuslei tussen de
Provinciestraat en de Wilrijkstraat waren aangelegd, zijn we gestart met de overkoppelingen en
huisaansluitingen. Nu, zo’n twee maanden later, zijn bijna alle woningen aangesloten op de nieuwe
leidingen. Dat betekent dat er opnieuw een golf van sleufwerken aankomt om ook tussen de
Provinciestraat en het Stadspark nieuwe leidingen aan te leggen.

Grote verkeershinder tijdens Hemelvaartweekend
De eerstvolgende stap is de aanleg van twee dwarsdoorsteken onder de Plantin en Moretuslei.
Deze komen aan weerszijden van de spoorwegbrug, ter hoogte van het kruispunt met de
Simonsstraat/Mercatorstraat en ter hoogte van de Van Immerseelstraat. Dwars door de rijstroken
van de Plantin en Moretuslei graven we een brede sleuf om de kabels en leidingen aan beide zijden
van de weg met elkaar te verbinden. Omdat dit grote hinder zal opleveren voor het verkeer,
plannen we deze werken in het verlengde weekend van O.H. Hemelvaart, van donderdag 30 mei
tot en met zondag 2 juni.


De doorsteken worden in twee delen aangelegd, weghelft per weghelft, zodat er het
verkeer staduitwaarts steeds via de Plantin en Moretuslei kan blijven rijden. Het verkeer
dat naar het centrum rijdt, moet tijdens het verlengde weekend omrijden via de Van Den
Nestlei, Belgiëlei en Charlottalei.



De bussen van De Lijn volgen dezelfde omleiding als het autoverkeer. Staduitwaarts
verandert er niets, voor de route stadinwaarts worden de twee bushaltes tussen de
Provinciestraat en de Charlottalei tijdelijk niet bediend.



Fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang. Fietsers moeten ter hoogte van de
doorsteken wel even afstappen en over het voetpad langs de werfzone.

Bereikbaarheid zijstraten en parking Centraal
De kruispunten met de Van Immerseelstraat en de Simonsstraat/Mercatorstraat zijn door het
tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Plantin en Moretuslei beperkt bereikbaar:




de zijstraten zijn enkel bereikbaar komende vanuit de stad. Kom je vanaf de Singel, dan volg
je eerst de omleiding om zo naar deze straten te rijden. Dit geldt ook voor Parking Centraal.
de Simonsstraat en Mercatorstraat kan je enkel uitrijden richting de Singel. Oversteken van
de ene naar de andere zijstraat blijft mogelijk.
de Van Immerseelstraat kan je niet uitrijden naar de Plantin en Moretuslei. Je rijdt weg via
de Wipstraat en Provinciestraat.

Vervolg nutswerken noordzijde Plantin en Moretuslei
Vanaf juni gaan de nutswerken vervolgens verder in de Provinciestraat (3-17 juni), langs de Plantin
en Moretuslei van Provinciestraat naar Van Immerseelstraat (17 juni – 6 juli) en in de Van
Immerseelstraat (1 juli tot 12 juli). Meer informatie over deze werken lees je in onze volgende
nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte
Opgelet: de planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte
weersomstandigheden kan de huidige planning nog wijzigen.
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
Fluvius. 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).

