
HELEMAAL HOBOKEN

Winkelen dichtbij huis  

vind ik makkelijk  

en het bespaart me tijd!

MASTERPLAN HOBOKEN: WAT U MOET WETEN 
OVER DE HERAANLEG VAN DE KIOSKPLAATS, 

VAN KERK TOT KAPELSTRAAT
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Nieuwe fi etspaden, bredere voetpaden, een open ruim-

te en nieuwe verlichting voor de kerk zijn de kenmerken 

van de langverwachte heraanleg van de Kioskplaats, de 

Antwerpsesteenweg, de d’Urselstraat en de kerktuin. 

Met de uitvoering van dit deel van het Masterplan Ho-

boken wordt het veel aangenamer winkelen en vertoe-

ven op en rond de Kioskplaats. 

NIEUWE RIOLERING
Allereerst vernieuwen we de riolering in het hele stuk 

waarbij het regen- en afvalwater in een apart stelsel 

terecht komt. Na de heraanleg hebben de voetgangers 

bredere voetpaden om over te fl aneren als ze naar het 

winkelhart van Hoboken komen. Ook nieuw zijn de fi ets-

paden langs beide zijden van de Kioskplaats. Een extra 

maatregel die genomen werd na de inspraak met hande-

laars en bewoners.

ZICHT OP DE KERK
De tramhalte voor de kerk verhuist naar de Antwerpse-

steenweg. De tuin van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte-

kerk wordt opnieuw aangelegd. Vóór de kerk komt er een 

plein. Een nieuw lichtplan doet de kerk binnenkort extra 

schitteren in het donker. Kortom, u krijgt een prachtig 

zicht op het oudste gedeelte van Hoboken.

VEILIGER KRUISPUNT
Het kruispunt van de Kioskplaats met de Berkenrodelei 

en de Louisalei is in de toekomst heel wat compacter. 

De tram rijdt hier voortaan langs de kant van de kerk. 

Dat maakt het hele kruispunt overzichtelijker voor alle 

weggebruikers en dus veiliger. Ook de fi etspaden en de 

bredere voetpaden  zorgen voor extra veiligheid voor de 

zwakke weggebruiker. Het aantal parkeerplaatsen blijft 

behouden. 

TIMING
De werken starten op 6 augustus 2018. De aannemer 

heeft 265 werkdagen om deze klus te klaren. Hij werkt 

in verschillenden fasen en start aan de  kant met de even 

huisnummers van de Kioskplaats.

BEREIKBAARHEID
Het centrum van Hoboken blijft bereikbaar. Met tram 4 

kan u tijdens de werken de Kioskplaats via de d’Ursel-

straat bereiken. In een latere fase van de werken rijdt de 

tram opnieuw tot aan de Lelieplaats. Bovendien is er een 

duidelijke omleiding voor de auto’s voor bestemmings-

verkeer van en naar het centrum. Het doorgaand verkeer 

volgt een omleiding. Voetgangers kunnen tijdens de he-

raanleg steeds langs de werf passeren. Zo blijven de win-

kels bereikbaar.

EEN NIEUWE UITSTRALING  VOOR DE KIOSKPLAATS

FASERING VAN DE WERKEN *

* Deze tijdsaanduidingen zijn richtdata. Deze kunnen verschuiven door slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden. 
 De ‘Hobokense werfgazet’ (zie achteraan) houdt u op de hoogte van de meest recente planning.

FASE 5
januari -

februari 2019

Aanleg tijdelijk 
tramspoor

FASE 1
augustus -

september 2018

Rioleringswerken 
aan de kant van 

de even 
huisnummers

FASE 2
september -

december 2018

Rioleringswerken 
aan de kant van de 
oneven nummers 
+ aanleg nieuw 

tramspoor

FASE 6
februari-

maart 2019

Rioleringswerken 
aan beide zijden 
en d’ Urselstraat

FASE 3
oktober -

december 2018

Aanleg oneven 
zijde + uitharden 
kruispunt Berken-
rodelei/Louisalei

FASE 7
maart -

april 2019

Aanleg nieuwe 
tramsporen 

FASE 4
december 2018 -

januari 2019

Aanleg 
 even zijde

FASE 8
april -

mei 2019

Aanleg voetpad 
aan de kant van de 

oneven huisnummers

FASE 9
mei -

juli 2019

Aanleg 
d’ Urselstraat

FASE 10
mei -

juli 2019

Wegnemen 
tijdelijk tramspoor en 

aanleg rijweg 
Antwerpsesteenweg

FASE 11
juli -

september 2019

Aanleg 
kerktuin

Kioskplaats Antwerpsesteenweg/d’Urselstraat Kerktuin 
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www.hoboken.be
03 338 30 16
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Zicht aan de kerktuin.

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang de Hobokense Werfgazet  
met het meest recente nieuws over werken  

in Hoboken in uw mailbox. 
Schrijf gratis in via  

wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be

MEER INFO
www.hoboken.be
www.facebook.com/districthoboken
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be
Minderhindertelefoon: tel. 03 338 30 16  
(tijdens de kantooruren)
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