Heraanleg Plantin en Moretuslei: renovatie op- en afrittencomplex
Borgerhout vanaf 1 juli
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei.
De nutswerken zijn momenteel volop aan de gang aan de noordzijde van de Plantin en
Moretuslei tussen de Provinciestraat en de Charlottalei. Begin juli 2019 start AWV met de
renovatie van het op- en afrittencomplex Borgerhout (nr. 3).
Op- en afrittencomplex Borgerhout op de schop vanaf 1 juli
Op maandag 1 juli, bij de start van de zomervakantie, starten we met de grondige renovatie
van het op- en afrittencomplex Borgerhout, tussen het kruispunt met de Singel en het
Ringfietspad. Deze zomer is eerst de noordkant aan de beurt, dat zijn de rijstroken
stadinwaarts en de afrit van de Ring voor verkeer dat vanuit het noorden komt. De werken
duren tot eind augustus. De zuidkant wordt in de zomer van 2020 aangepakt.
Veiliger fietsen
Met de vernieuwing van het oprittencomplex beoogt AWV een vlottere verkeersstroming
en meer fietsveiligheid. Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de
Singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers
langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd.
De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van
Antwerpen-Zuid verdwijnen. Afrit 3 Borgerhout wordt compacter ingericht. Op die manier
zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.
Verkeersmaatregelen tijdens de zomervakantie (1 juli – 31 augustus)
Op de brug aan de noordkant (stadinwaarts) van het oprittencomplex is er geen verkeer
mogelijk tussen de Luitenant Lippenslaan en het kruispunt met de Singel. Afrit 3
Borgerhout valt in de werkzone en is daardoor afgesloten. Tot eind augustus 2019 voorzien
we omleidingen voor auto- en vrachtverkeer richting de Plantin en Moretuslei.


Fietser en voetganger: In beide richtingen over het bestaande fiets- en voetpad aan
de zuidkant van de rijweg. De fietsoversteekplaats van het Ringfietspad blijft in
gebruik.



Auto- en vrachtverkeer:
o Staduitwaarts richting Deurne is er geen hinder.
o Stadinwaarts vanuit Deurne rij je om via de Stenenbrug en de Singel.
o Vanaf de Ring komende van het noorden via de eerstvolgende afrit 4
Berchem en de Singel.
o Vanaf de Ring komende uit het zuiden via de Luitenant Lippenslaan richting
Stenenbrug en de Singel.
o De opritten richting de Ring blijven open, maar zijn enkel bereikbaar vanaf de
Singel.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei kan je steeds terugvinden op
www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus. In de loop van augustus beginnen we met de
riolerings- en wegeniswerken op de Plantin en Moretuslei. Hierover informeren we je in een
volgende nieuwsbrief.
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@fluvius.be of telefonisch via 078 35 35 34.
Vragen over het project of de werken op het complex Borgerhout? Contacteer dan het
team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de
kantooruren).

