Heraanleg Plantin en Moretuslei: nutswerken hervatten zaterdag 23
november in Van Den Nestlei
Wegeniswerken tussen Provinciestraat en stadspark nog steeds begin december gepland
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei. We informeren je over de volgende fase van
zowel de nutswerken als de wegeniswerken.

Nutswerken Van Den Nestlei
De nutswerken aan de noordkant (stadinwaarts) van de Plantin en Moretuslei zijn
ondertussen afgerond. Aan de zuidkant (staduitwaarts) zijn ze klaar tussen de Charlottalei en
de Van Den Nestlei.
In het weekend van zaterdag 23 (fase 1) en zondag 24 (fase 2) november gaan de
nutswerken een volgende fase in. Die dagen maakt de aannemer doorsteken onder de Van
Den Nestlei. Dat gebeurt in twee fases: zaterdag 23 november de rijstroken richting
spoorwegbrug, zondag 24 november die richting Plantin en Moretuslei. Telkens wordt de
Van Den Nestlei daarbij voor één dag afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei.
Er worden gepaste verkeersmaatregelen getroffen. Let op de tijdelijke signalisatie en volg
waar nodig de omleidingen.
Op zondag 24 (fase 2), en op donderdag 28 en vrijdag 29 november (fase 3) is de
Provinciestraat niet toegankelijk vanaf de Van Den Nestlei. Er wordt een omleiding voorzien
richting Provinciestraat.

Vanaf begin december tot aan kerstverlof: verkeer over zo goed als volledige
Plantin en Moretuslei in elke richting over één rijstrook
Van maandag 2 tot en met vrijdag 20 december (fase 4-6) werken de nutsmaatschappijen
aan de zuidkant (staduitwaarts) van de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en
de Raafstraat.
Op dinsdag 3 december start de 3de fase van de riolerings- en wegeniswerken aan de
noordkant (stadinwaarts) tussen de Provinciestraat en de Quinten Matsijslei.
Door de combinatie van nutswerken en wegeniswerken moet verkeer op de Plantin en
Moretuslei vanaf begin december tot aan het kerstverlof in elke richting over één rijstrook:
 Stadinwaarts: vanaf de Wilrijkstraat tot aan het stadspark;
 Staduitwaarts: vanaf het stadspark tot aan de Raafstraat.

Vanaf kerstverlof: verkeer op Plantin en Moretuslei tussen Provinciestraat en
stadspark in elke richting over één rijstrook
Op vrijdag 20 december zouden zowel de wegeniswerken tussen de Wilrijkstraat en de
Provinciestraat (fase 1) als de nutswerken zijn afgerond. Dat betekent dat er zowel
stadinwaarts als -uitwaarts opnieuw rijstroken vrijkomen.
Vanaf dan rijdt het verkeer enkel tussen de Provinciestraat en het stadspark in elke richting
over één rijstrook. Verkeer zit dan op de onderzijde van de rijweg (rijstroken staduitwaarts),
aan de bovenkant wordt er gewerkt. Deze situatie duurt vermoedelijk tot maart 2020.
Nadien verhuist de werfzone naar de andere zijde van de rijweg.
Opgelet: deze fasering en timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigen. De
planning kan nog wijzigen.

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 riolerings- en wegeniswerken 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).

