
Heraanleg Kloosterstraat, 
Dorpstraat en Blarenstraat

START WERKEN

www.ekeren.be
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Meer informatie
 • www.ekeren.be
 � www.facebook.com/2180Ekeren
 � @2180_Ekeren
 • wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be
 • minderhindertelefoon 0479 900 817 
  (tijdens de kantooruren)

Blijf op de hoogte!
Word abonnee van de Ekerse werfflash en 
ontvang automatisch een update van werken in 
Ekeren in uw mailbox. Inschrijven op deze gratis 
nieuwsbrief kan via een mail naar  
wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be.

Sfeerbeeld woonerf Blarenstraat
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De Kloosterstraat, Dorpstraat en Blaren - 

straat krijgen een grondige heraanleg 

waardoor de buurt verkeersveiliger zal 

worden. De Dorpstraat en de Kloosterstraat 

worden in dezelfde stijl aangelegd,  

de Blarenstraat als woonerf.

Na de heraanleg zijn de voetpaden overal minstens 
twee meter breed, soms wordt dat wel vier meter. 
Aan de scholen komen er voetpaduitstulpingen. 
Ruimere bushaltes laten reizigers toe op de bus te 
wachten zonder anderen te hinderen. Na de werken 
heeft de as er tien parkeerplaatsen met duidelijke 
parkeervakken in kasseien bij. Op verschillende 
plaatsen komen fietsbeugels. Verder komen er 
zitbanken, voldoende afvalbakken en nieuwe 
straatverlichting. Zo’n veertig nieuwe bomen maken 
het plaatje af.

Veiliger
Snel rijden wordt moeilijker door de aanleg van 
verkeersplateaus en asverschuivingen. Daardoor 
ontstaan er veiligere schoolomgevingen en kan u 
hier in de toekomst aangenamer winkelen.

De nieuwe Kloosterstraat is in de toekomst 
enkelrichting in zuidelijke richting tussen Moretuslei 
en Driehoekstraat. In dit gedeelte is er immers te 
weinig ruimte om de schoolomgeving veiliger te 
maken en dubbel verkeer te laten bestaan. Het zorgt 
er ook voor dat er extra parkeerruimte komt in de 
zone tussen de Blarenstraat en de Driehoekstraat. 
Na de heraanleg zijn er in de straat meer dan 10 
extra parkeerplaatsen. Fietsers mogen er wel in 

Fasering van de werken

Fase 1
rioleringswerken in groenzone naast brug 
Leugenberg en aanleg tijdelijke minder-
hinderparking aan Schepelstraat 

 januari - maart 2017 

Fase 2
rioleringswerken en aanleg kruispunt 
Kloosterstraat/Boerendijk/Bilderdijkstraat

 februari - april 2017 

Fase 3
Kloosterstraat tussen Boerendijk en 
Moretuslei

 april - juli 2017 

Fase 4
Blarenstraat

 juni - september 2017

Fase 5
Kloosterstraat tussen Moretuslei en 
Driehoekstraat

 augustus - november 2017 

Fase 6
Dorpstraat 

 november 2017 - maart 2018 

Heraanleg Kloosterstraat,  
Dorpstraat en Blarenstraat

beide richtingen blijven rijden. De bussen rijden 
in noordelijke richting via de Driehoekstraat en de 
Boerendijk. Daar werden in het voorjaar van 2016 
twee nieuwe bushaltes voorzien. Het gedeelte 
Kloosterstraat tussen Boerendijk en Moretuslei  
blijft dubbelrichting.

Timing
De werken gaan van start op 16 januari 2017. De 
aannemer krijgt 440 kalenderdagen om deze klus 
te klaren. Hij werkt in fasen en start naast de brug 
naar de Leugenberg richting Groot Hagelkruis. 

Parkeren en bereikbaarheid
Om de verloren parkeerplaatsen tijdens de werken 
te compenseren, voorziet het bestuur gedurende de 
hele periode van de werken twee tijdelijke parkings: 
aan de Schepelstraat en in het Hagelkruispark. 

Zowel het autoverkeer als de bussen volgen tijdens 
de werken een omleiding. Er komen duidelijke 
wegwijzers en infoborden in Ekeren en op de A12 
(wanneer van toepassing).

Voetgangers kunnen tijdens de werken steeds langs 
de werf passeren. Fietsers krijgen een alternatieve 
route aangeboden via Kattenberg en Frans 
Lenaertsstraat.

Haal bij uw handelaar een bereikbaarheidsfolder 
of vraag er een aan het onthaal van het stadsloket 
Ekeren (openingsuren via www.antwerpen.be).
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