Herinnering: renovatie op- en afrittencomplex Borgerhout start maandag
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei. Maandag 1 juli starten we met de renovatie van
het op- en afrittencomplex in Borgerhout.
Grondige renovatie op- en afrittencomplex Borgerhout
Op maandag 1 juli, bij de start van de zomervakantie, beginnen we met de renovatie van het
op- en afrittencomplex Borgerhout, tussen het kruispunt met de Singel en het Ringfietspad.
De brug over de snelweg krijgt een grondige opknapbeurt. Eerst breken we de volledige
bovenbouw van de brug op, tot en met de bestaande waterdichting. Vervolgens vernieuwen
we de brug stap voor stap – waterdichting, voegen, fundering en wegverharding – tot er
weer een volledig nieuw wegdek ligt. Bijna alle werken gebeuren van bovenop de brug,
waardoor het verkeer op de Ring nauwelijks hinder ondervindt van deze werken.
Deze zomer is eerst de noordkant aan de beurt. In de zomervakantie van 2020 vernieuwen
we de zuidkant.
Voorbereidend werk in de nacht van vrijdag op zaterdag
In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni vinden enkele voorbereidingen plaats op de
brug over de Ring. De bestaande leuningen worden weggehaald en er komen tijdelijke
schermen in de plaats. Daarvoor worden er op de Ring onder de brug in beide richtingen
meerdere rijstroken ingenomen en is de oprit richting het noorden afgesloten. Deze
voorbereidingswerken duren van vrijdagavond 22u tot zaterdagochtend 5u.
Fietsen tijdens de werken
Op de brug aan de noordkant van het oprittencomplex is er vanaf 1 juli stadinwaarts geen
autoverkeer mogelijk tussen de Luitenant Lippenslaan en het kruispunt met de Singel. Voor
fietsers voorzien we wel steeds een doorgang in beide richtingen.
Oorspronkelijk hadden we voorzien om fietsers in twee richtingen over het fietspad aan de
zuidkant te laten rijden. In overleg met de projectpartners en de aannemer is ondertussen
beslist om een tijdelijk fietspad te creëren in de middenberm voor de fietsers die vanuit
Deurne richting de stad rijden. Op de brug zelf is de middenberm al verhard. Voor en achter
de brug zal de groene middenberm tijdelijk geasfalteerd worden. Zo ontstaat er een veilig
doorlopend fietspad vanaf de oversteek aan het ziekenhuis tot aan de Singel voor het
stadinwaarts fietsverkeer. Voor fietsers richting Deurne verandert er niets, zij blijven
gewoon aan de zuidkant op het bestaande fietspad rijden.
Verkeersmaatregelen tijdens de zomervakantie (1 juli – 31 augustus)
Het verkeer van Deurne richting de Plantin en Moretuslei en de opritten van de Ring volgt de
hele zomer een omleiding via de Stenenbrug en de Singel. Op de Noordersingel tussen de
Stenenbrug en de Plantin en Moretuslei wordt de lage-emissiezone (LEZ) tijdelijk aangepast,
zodat iedereen via deze weg de opritten kan bereiken. Tegelijk is de afrit van de Ring voor
verkeer komende van het noorden afgesloten. Dit verkeer rijdt door naar de eerstvolgende
afrit in Berchem en rijdt via de Singel naar de Plantin en Moretuslei.

De voorziene omleidingen en het afsluiten van de noordelijke afrit, zal onvermijdelijk voor
heel wat extra hinder en vertraging zorgen op de Singel. We nemen een aantal maatregelen
om die hinder zoveel mogelijk te beperken:
- De werken worden al op grote afstand aangekondigd langs de snelwegen E17, A12 en
E19 en op de Ring t.h.v. Luchtbal om bestuurders zoveel mogelijk via de op- en
afritten in Berchem en Merksem te laten rijden.
- Bij de start van de werken passen we op alle kruispunten van de omleiding de
regeling van de verkeerslichten aan, zodat er meer groentijd is voor de afslaande
bewegingen van de omleiding.
Ondanks deze maatregelen verwachten we ernstige hinder en zal je rekening moeten
houden met vertragingen en een langere reistijd. Informeer je voor je vertrek en kijk op
www.slimnaarantwerpen.be om op je bestemming te geraken. Zet je auto bijvoorbeeld op
één van de gratis Park+Rides en reis verder met bus of tram. Zo kom je steeds slim naar
Antwerpen.
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).

