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Beste bewoner, 

 

We geven u graag een update over de timing van de werken in de Floraliënlaan. 

Ondertussen is bekend dat de aannemer in november nog niet kan starten met de werken. 

 

Om te voorkomen dat de bewoners tijdens de feestdagen in een opgebroken straat zitten, is 

er daarom besloten om de werken niet meer te starten in december maar volledig op te 

schuiven naar begin 2019. 

 

 

Verloop werken 
 

 Startdatum werken: dinsdag 8 januari 2019 

 Totale duur werken: circa 11 maanden.  

 Fasering: Enkel het deel van de Floraliënlaan tussen de Elisabethlaan en de 

Ringlaan wordt heraangeld. De buurt wordt later nog geïnformeerd over de exacte 

fasering. 

 

De startdatum en het verdere verloop van de werken blijft altijd afhankelijk van het weer en 

eventuele onvoorziene omstandigheden. 

 

 

Buurtparking 
 

In het nieuw gebouwde woonzorgcentrum Ruytenburg (Floraliënlaan 400A) is er een 

buurtparking voorzien. Er zijn 20 autoparkeerplaatsen en 30 fietsparkeerplaatsen voor 

buurtbewoners beschikbaar (24 op 24 uur, 7 dagen op 7). Voor een auto betaalt u 70,77 

euro per maand (incl. BTW), voor een fiets 5,45 euro per maand (incl. BTW).  

 

De buurtparking blijft tijdens de volledige werken bereikbaar, maar de aanrijroute verandert 

wel. 

 

Voor meer info kan u terecht bij: buurtparkeren@mpa.antwerpen.be of op 03 338 21 85. 
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Beste bewoner, 

 

Als alles volgens plan verloopt start op xxdag xx november de heraanleg van de 

Floraliënlaan. In deze brief zetten we alle belangrijke info die op dit moment bekend is voor u 

op een rij. 

 

Verloop werken 
 

Enkel het stuk tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan wordt heraangeld. De aannmer werk 

in vier fases: 

 

 Fase 1: het kruispuntje met de Gustaaf Garittestraat/Hendrik Marckstraat (doel is 

startdatum in november 2018) 

 Fase 2: stuk tussen Elisabethlaan en Gustaaf Garittestraat/Hendrik Marckstraat 

(begin 2019) 

 Fase 3: stuk tussen Gustaaf Garittestraat/Hendrik Marckstraat en Keizershoevestraat 

 Fase 4: stuk tussen Keizershoevestraat en RinglaanEr wordt gewerkt in vier fases. 

 

Fase 1 

Het kruispuntje van de Floraliënlaan met de Gustaaf Garittestraat/Hendrik Marckstraat. 

Start: november 2018. 

Plannetje Frederik 

 

Fase 2 

Het stuk van de Floraliënlaan tussen de Elisabethlaan en het kruispunt met de Gustaaf 

Garittestraat/Hendrik Marckstraat. 

Vermoedelijke start: begin 2019 

Plannetje Frederik 

 

 

Fase 3 

Het stuk van de Floraliënlaan tussen de Gustaaf Garittestraat/Hendrik Marckstraat en 

Keizershoevestraat. 

Plannetje Frederik 

 

Fase 4 

Stuk tussen Keizershoevestraat en Ringlaan. 

Plannetje Frederik 

 

We verwachten dat de werken in totaal bijna een jaar zullen duren. Het verloop van de 

werken hangt sterk af van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden. 

 

Bereikbaarheid 
De zones waar gewerkt wordt zijn enkel toegankelijk voor voetgangers. Er geldt een volledig 

parkeerverbod in deze zones en mogelijk ook in enkele omliggende zones. Let u daarvoor 

op de signalisatie in de straat en zorg er dus voor dat uw wagen op tijd buiten de 

werfzone staat. 

 

Het doorgaand autoverkeer wordt tijdens de eerste fase omgeleid via ------ (en omgekeerd 
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Huurders 
 

Bent u huurder? Geef dan zeker deze infobrief door aan de eigenaar van de woning. 

 

 

Handelaars 
 

Bent u handelaar en denkt u mogelijk hinder te ondervinden van de werken? Kijk voor info 

over steunmaatregelen eens op 

www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/mobiliteit-en-wegenwerken  

 
 
Meer info 
 

 Belangrijke informatie en wijzigingen worden via een infobrief gedeeld met de buurt.  

 Bewoners in de werfzone ontvangen nog een uitnodiging voor een 

startvergadering. De aannemer en projectleider zijn daarbij aanwezig om toelichting 

te geven bij het praktisch verloop van de werken.  

 Met vragen over buurtparkeren neemt u contact op met: 

buurtparkeren@mpa.antwerpen.be of 03 338 21 85. 

 Verder vindt u alle info over de werken steeds terug op: 

 

www.berchem.be/floralienlaan 
 

 

Communicatie en participatie Berchem 

Grotesteenweg 150 

2600 Berchem  

Tel: 03 338 40 18 

E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 

 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
             
 
 

Ann De Potter     Bruno De Saegher   
districtssecretaris   districtsschepen publiek  
Berchem  domein Berchem  

 
 
   

 
 
     
              

Evi Van der Planken    Kristof Bossuyt 
districtsburgemeester Berchem   districtsburgemeester Wilrijk 
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