19 augustus starten de rioleringswerken op Plantin en Moretuslei
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei. Vanaf 19 augustus wordt er opnieuw gewerkt op
de Plantin en Moretuslei. Niet alleen de nutswerken gaan dan verder, we starten dan ook de
rioleringswerken op.

Vervolg nutswerken
De nutsmaatschappijen zijn al enkele maanden bezig met het vernieuwen van hun kabels en
leidingen voor gas, electricteit, water en telecom. De voorbije weken genoot de aannemer
van een welverdiend bouwverlof. Op maandag 19 augustus gaat hij weer fris en uitgerust
aan de slag.
De fasering van de aankomende nutswerken is ondertussen nog wat bijgesteld. De
nutswerken zullen eerst verdergaan aan de zuidkant van de Plantin en Moretuslei (kant even
huisnummers) tussen de Van Den Nestlei en de Charlottalei. We schuiven deze werken aan
de zuidkant naar voor in de planning, zodat ze nog in de verkeersluwe vakantieperiode
uitgevoerd kunnen worden om zo de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.
Zuidzijde Van Den Nestlei - Baron Joostensstraat
Aanleg nieuwe kabels en leidingen: 19 tot 30 augustus
Overkoppelingen: 2 september tot eind september
Zuidzijde Baron Joostensstraat - Charlottalei
Aanleg nieuwe kabels en leidingen: 2 tot 13 september
Overkoppelingen: 16 september tot begin oktober
Noordzijde Q.Matsijslei - Van Immerseelstraat
Aanleg nieuwe kabels en leidingen: 16 september tot 4 oktober
Overkoppelingen: 7 tot 18 oktober
Op de Plantin en Moretuslei zal er van 19 tot 30 augustus staduitwaarts slechts één rijstrook
beschikbaar zijn tussen het stadspark en de Provinciestraat. We voorzien langs de werfzone
een afgeschermde corridor voor de fietsers, zodat zij geen omleiding moeten volgen.

Start rioleringswerken Plantin en Moretuslei
Op 19 augustus geven we tevens het startschot voor de hoofdwerken langs de Plantin en
Moretuslei. Ook met de rioleringswerken starten we aan de noordzijde van de weg, tussen
de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. We leggen over de volledige lengte van de Plantin en
Moretuslei een nieuwe riolering aan.
Hoe gaan we te werk?
De rioleringswerken trekken als een soort trein door de Plantin en Moretuslei. Eerst start de
aannemer met het opbreken van de bestaande verhardingen van het voetpad, fietspad en
de parkeerstrook. Hij begint aan de Wilrijkstraat en werkt verder richting de Provinciestraat.
Daarna graven we de sleuven voor de aanleg van de nieuwe riolering. Deze sleuven zijn veel
breder en dieper dan bij de nutswerken, op sommige plaatsen tot 3 meter diep. Eenmaal de
rioleringsbuizen in de grond liggen, sluiten we de woningen hierop aan en wordt de sleuf
terug opgevuld. Vervolgens staat de opbouw van de nieuwe fiets- en voetpaden gepland,
uiteindelijk gevolgd door de nieuwe rijweg.
Situatie op de weg
Om veilig te werken zal de aannemer stadinwaarts het fiets- en voetpad, de parkeerstrook
en een deel van de rechterrijstrook innemen.
- Autoverkeer rijdt stadinwaarts over één rijstrook.

-

Fietsers volgen een korte omleiding via een parallelle as langs de achterliggende
straten. Dit is dezelfde omleiding die eerder ook al werd gebruikt bij de nutswerken.
Voetgangers kunnen steeds langs de werken passeren.

Bereikbaarheid woningen tijdens de werken
Woningen en bedrijven die in de werfzone liggen, zijn tijdens de werken te voet bereikbaar.
Met de auto zal dit niet altijd kunnen, en zullen er dagen zijn dat de inrit/garage niet
toegankelijk is, bijvoorbeeld wanneer we met de rioleringssleuf voor de woning passeren.
Waar mogelijk nemen we extra maatregelen, om zo snel mogelijk weer een (tijdelijke)
toegang te verlenen.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei kan je steeds terugvinden op
www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Met vragen over de nutswerken kan je 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, de werken op het complex Borgerhout of de rioleringswerken
langs de Plantin en Moretuslei? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur
via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84
(tijdens de kantooruren).

