Heraanleg Plantin en Moretuslei: complex Borgerhout weer
volledig open voor verkeer
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei.

Oversteekplaats Singel x Luitenant Lippenslaan tijdelijk aangepast
De brug over de Ring, tussen het kruispunt met de Singel en het Ringfietspad, is al een tijdje
open voor verkeer. Stadinwaarts zijn de rijstroken opgeknapt en de fiets- en voetpaden
helemaal vernieuwd. Ook de ruime wachtzone voor fietsers en voetgangers aan het
kruispunt met de Singel springt in het oog.
Na meldingen van attente weggebruikers hebben we ook de oversteekplaats voor fietsers
en voetgangers op het kruispunt van de Singel met de L. Lippenlaan aangepast. Door de
werken gefaseerd uit te voeren waren de nieuwe en de oude situatie onvoldoende op elkaar
afgestemd. De nieuwe oversteekplaats ligt vandaag immers dichter bij de Ring waardoor
afslaand verkeer van de Singel richting L. Lippenslaan tot voor kort geen goed zicht had op
overstekende fietsers en voetgangers. In afwachting van de heraanleg van de zuidkant
(zomer 2020) hebben we daarom de fietsoversteekplaats op de rijstroken staduitwaarts
rood gemarkeerd en zones opnieuw gebetonneerd voor een ruimere wachtplaatsen.

De rijstroken stadinwaarts op de brug over
de Ring zijn volledig vernieuwd.

Aan het kruispunt met de Singel kunnen
fietsers en voetgangers op een ruime
wachtzone veilig wachten.

Rioleringswerken Plantin en Moretuslei in volle gang
De rioleringswerken langs de Plantin en Moretuslei zijn ook duidelijk zichtbaar. De rest van
het jaar werken we aan de noordzijde van de weg tussen de Wilrijkstraat en de
Provinciestraat. De nieuwe rioleringsbuizen zijn ondertussen al aangelegd tot aan de
Kroonstraat. In die zone bouwt de aannemer nu de plantvakken op. Ter hoogte van de
Eugeen Joorstraat is hij bezig met de klinkerwerken voor de voetpaden. In de loop van
volgende week start de aannemer met het opbreken van de bestaande verhardingen tussen
de Kroonstraat en de Provinciestraat om daar de nieuwe riolering aan te leggen.

Tijdens de rioleringswerken zijn het voet- en fietspad, de parkeerstrook en de
rechterrijstrook ingenomen. Het autoverkeer richting de stad kan steeds over één rijstrook
langs de werken rijden. Fietsers volgen een omleiding via de achterliggende straten.

De rioleringstrein gaat vlot vooruit. De
buizen zijn al tot de Kroonstraat aangelegd.

Klinkerwerken aan het pleintje met de
Wilrijkstraat.

Verderop, tussen de Van Immerseelstraat en de Quinten Matsijslei, gaan de
nutsmaatschappijen verder met het vernieuwen van hun kabels en leidingen. De
nutswerken in deze zone duren nog tot begin oktober voor de aanleg van de nieuwe
leidingen en tot eind oktober voor het aansluiten van de woningen op deze nieuwe
leidingen.

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).

