Heraanleg Plantin en Moretuslei: vernieuwing noordzijde
complex Borgerhout bijna afgerond
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei. De werken aan het op- en afrittencomplex
Borgerhout en op de brug over de Ring zijn bijna afgerond.

Renovatie noordzijde brug bijna afgerond
Op maandag 1 juli, bij de start van de zomervakantie, is AWV gestart met de renovatie van
het op- en afrittencomplex Borgerhout, tussen het kruispunt met de Singel en het
Ringfietspad. Op de brug over de snelweg kregen de rijstroken richting de stad een grondige
opknapbeurt. We braken eerst de volledige bovenbouw van de brug op, tot en met de
bestaande waterdichting. Vervolgens bouwden we stap voor stap het wegdek weer op.
Daarbij is ook het fiets- en voetpad aan de noordzijde (richting de stad) helemaal vernieuwd.
Aan het kruispunt met de Singel hebben fietsers en voetgangers nu een ruime wachtzone
waar ze veilig en comfortabel kunnen wachten aan de verkeerslichten.
In de zomervakantie van 2020 renoveren we ook nog de zuidkant en worden ook aan die
zijde het voet- en fietspad vernieuwd en leggen we op de overige hoeken van het kruispunt
met de Singel ruime wachtzones aan, zodat fietsers die moeten wachten voor het
verkeerslicht de doorgaande fietsers niet hinderen.

De werken verliepen tot nu toe zoals voorzien. Het nieuwe wegdek en fietspaden liggen al
mooi te blinken. Enkel de levering van de laatste brugvoeg laat langer op zich wachten en zal
pas begin volgende week gebeuren. Daardoor zal ook de plaatsing en afwerkingen enkele
dagen later gebeuren dan we hadden gepland. Dat betekent dat op de brug ook de
rijstroken vanuit Deurne richting de stad een week langer afgesloten moeten blijven.

Afrit Borgerhout terug bereikbaar vanaf 2 september
De werken op de Singel ter hoogte van het kruispunt met de Plantin en Moretuslei en aan de
afrit van de Ring komende van Nederland worden eind deze week wel afgerond.
Maandagochtend 2 september worden alle rijstroken op de Singel terug opengesteld voor
het verkeer. Ook de afrit gaat dan weer open. Het verkeer komende van Nederland kan dan
opnieuw de afrit in Borgerhout gebruiken. Dit verkeer kan op de brug zowel rechtsaf richting
de Singel, als linksaf richting Deurne rijden.

Vanaf 8 september weer verkeer in twee richtingen op de brug
Op de brug blijven de rijstroken van Deurne richting de stad dus nog een week langer
afgesloten. De omleiding via de Stenenbrug blijft zolang in voege om van Deurne naar de
Plantin en Moretuslei en de opritten van de Ring te rijden. Ten laatste op zondag 8
september ronden we de werken op de brug af. Dan zal ook de noordelijke brughelft weer
volledig opengesteld worden, zodat het verkeer in alle richtingen terug mogelijk is.

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).

