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Beste bewoner, 

 

De werken in de Floraliënlaan verlopen vlot. De aannemer keert in augustus even terug naar 

fase 1, om de aansluiting met het rondpunt aan de Ringlaan in orde te maken. 

 

In augustus zal er ongeveer twee weken gewerkt worden aan het rondpunt Floraliënlaan-

Ringlaan, enkel aan de kant van de oneven huisnummers van de Ringlaan. Tegelijk vinden 

er werken plaats aan het kruispunt Fruithoflaan-Grotesteenweg. Door deze werken 

tegelijkertijd en in augustus te plannen, blijft de hinder voor doorgaand verkeer beperkt. 

 

Bereikbaarheid 

Tijdens de werken is het rondpunt afgesloten aan de zijde van de oneven huisnummers van 

de Ringlaan. De Ringlaan is tijdens de werken daarom tijdelijk dubbelrichting: 

 van huisnummer 19 tot 51 (rondpunt) 

 van huisnummer 79 tot 59 (rondpunt) 

Zo blijft de Ringlaan tot aan het rondpunt altijd bereikbaar voor plaatselijk verkeer. 

Respecteer de tijdelijke signalisatie en mogelijke parkeerverboden ter plaatse. 

 

Meer info 

Nieuwe info en mogelijke wijzigingen leest u steeds terug op www.berchem.be/floralienlaan. 

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met: 

 

Communicatie en participatie Berchem 

Grotesteenweg 150 

2600 Berchem  

Tel: 03 338 40 19 

E-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

 
Infobrief  

Start werken Floraliënlaan 
oktober 2018 

 
 
 

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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