
DRIE REDENEN WAAROM DE  
TURNHOUTSEPOORT HERINGERICHT WORDT

1. Veiligere kruispunten
Het deel van de Singel dat we opnieuw aanleggen 
is een aaneensluiting van drie kruispunten. 
Deze kruispunten zijn vandaag ruim en complex 
ingericht. Dat zorgt voor onduidelijkheid en 
onveiligheid. Daarom zullen we de kruispunten 
compacter en overzichtelijker maken. Dat zal de 
veiligheid voor alle weggebruikers, en fietsers in 
het bijzonder, sterk verbeteren.

2. Comfort voor fietsers
Vandaag lopen fietspaden, wegen en tramsporen 
nog door elkaar op de verschillende kruispunten. 
Met de heraanleg van de Singel tussen de 
Stenenbrug en de Turnhoutsebaan scheiden 
we deze verkeersstromen. We zorgen voor meer 
fietscomfort door nieuwe, brede fietspaden aan 
te leggen. We verhogen de veiligheid voor fietsers 
door de fietspaden te scheiden van de rijweg. Zo 
zal onder meer het Singelfietspad onder de oprit 
van de E34 doorgetrokken worden om fietsers niet 
te laten kruisen met het drukke autoverkeer.

3. Betere doorstroming
De kruispunten Stenenbrug, Turnhoutsepoort en 
Noordersingel zijn vandaag onoverzichtelijk en 
moeilijk te lezen. Dat vertraagt de doorstroming. 
Met de heraanleg zorgen we voor vlotter verkeer. 

De Turnhoutsepoort wordt de komende jaren ingericht als een echte poort naar het centrum van 
de stad. Een echte fietspoort ook, met comfortabele fietspaden en groengebieden. Verder zorgt 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de heraanleg van de rijweg tussen de Stenenbrug 
en de Turnhoutsebaan. Dit gebeurt zoals de rest van de Singel, met een bredere middenberm en 
vrijliggende en ruime dubbelrichtingsfietspaden, afgescheiden van de rijweg door een groenstrook of 
vergroende parkeerstrook. Ook de kruispunten worden veel overzichtelijker en veiliger ingericht.



KRUISPUNT STENENBRUG
Het kruispunt Stenenbrug is nu een druk en ruim kruispunt met een groot aantal 
rijstroken en veel afslagbewegingen. Dat zorgt voor onduidelijkheid en conflicten 
tussen de verschillende weggebruikers. Met de heraanleg wordt het kruispunt 
eenvoudiger en veiliger.

• VANUIT ZUID (SINGEL): alle richtingen blijven  
mogelijk. Zowel rechtdoor richting Noord, rechtsaf richting 
Deurne (Stenenbrug) als linksaf richting de stad. 

• VANUIT NOORD (SINGEL): rechts afslaan richting de 
stad kan niet meer. Het kan wel nog op het kruispunt met 
de Turnhoutsebaan. Links afslaan richting Deurne  
(Stenenbrug) en rechtdoor richting Zuid blijft mogelijk.

• VANUIT DEURNE (STENENBRUG): alle richtingen 
blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting de stad,  
rechtsaf richting Noord als linksaf richting Zuid. 

• VANUIT DE STAD (STENENBRUG): links afslaan  
richting Noord kan niet meer. Dat kan wel nog op het 
kruispunt met de Turnhoutsebaan. Rechts afslaan richting 
Zuid en rechtdoor richting Deurne blijft mogelijk. 

Nieuwe verkeerssituatie

Het kruispunt wordt vereenvoudigd door het aantal 
rijstroken op de as Stenenbrug te beperken en het aantal 
afslagbewegingen te verminderen. Voor elke beperking is er 
wel een logisch alternatief in de onmiddellijke omgeving. 
Verder worden de middenbermen verlengd zodat het 
kruispunt compacter wordt.

1 Vanaf dit kruispunt wordt het fietspad aan de binnenkant 
van de Singel dubbelrichting.

2 De dubbelrichtingsfietspaden worden doorgetrokken 
over de Stenenbrug en ter hoogte van de Collegelaan 
aangesloten op het Ringfietspad.

Eenvoudiger en veiliger Betere fietsverbindingen
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KRUISPUNT TURNHOUTSEPOORT
Het kruispunt Turnhoutsepoort is nu ruim en onoverzichtelijk. Met de heraanleg willen we 
fiets, auto en openbaar vervoer beter scheiden. Dat moet zorgen voor meer overzicht, 
veiligheid en groter fietscomfort.

1 Er wordt meer ruimte voorzien voor groene 
middenbermen zodat het kruispunt compacter en 
overzichtelijker is. 

2 De op- en afrit met de E34/E313 wordt heringedeeld. 
De stroken om rechtdoor te rijden en rechts af te 
slaan worden van de linksafslagstroken gescheiden 
door een middenberm. 

Op het kruispunt kunt u vanuit de stad rechtdoor richting 
E34 rijden of de Singel nemen richting Noord. Maar u kunt 
niet meer rechts afslaan richting Zuid. 
De Karel Geertsstraat wordt van de Singel afgesloten voor 
doorgaand autoverkeer. Dat verkeer rijdt de stad zowel in 
als uit via de Turnhoutsebaan onder de spoorweg.

Compacter kruispunt Een rode loper voor fietsers
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3 Het Singelfietspad gaat onder de afrit E34/E313. Dit levert een 
veiligere en snellere verbinding op voor de fietsers. 

4 Het Singelfietspad aan de kant van het centrum tussen 
Turnhoutsebaan en Stenenbrug wordt dubbelrichting. 

5 De doorgang onder de spoorweg in het verlengde van de  
Karel Geertsstraat wordt volledig aangelegd als kruispunt  
voor de fietsers.

6 De fietspaden en de omgeving worden voorzien van aangepaste 
verlichting, wat de veiligheid van de fietsers verhoogt.
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Nieuwe verkeerssituatie
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KRUISPUNT NOORDERSINGEL - TURNHOUTSEBAAN 
Het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsebaan is het meest onoverzichtelijke van de 
drie kruispunten die aangepakt worden. Het is een langgerekt kruispunt waar alle verkeersstromen 
door elkaar lopen. Met de heraanleg wordt het nu compacter, eenvoudiger en veiliger.

Het verkeer dat komt van de Noordersingel (uit de richting van  
het Sportpaleis) krijgt de mogelijkheid links af te slaan naar de  
Turnhoutsebaan. Daarmee vermijden we sluipverkeer langs 
kruispunt Stenenbrug. 
De Buurtspoorweglei zal enkel nog ter hoogte van Spoor Oost 
een verbinding maken met de Noordersingel. De Zuidelijke tak van 
Buurtspoorweglei wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat maakt 
het kruispunt eenvoudiger.

Het kruispunt met de Turnhoutsebaan wordt 
overzichtelijker. De bocht aan de zijde van het spoor 
wordt rechtgetrokken. Daarnaast zal de bypass voor 
verkeer dat vanuit Zuid komt, verdwijnen. Beide 
ingrepen beperken de oppervlakte van het kruispunt. 
Samen met de knip van de Buurtspoorweglei en het 
ondergronds brengen van de tram zorgt dit voor 
meer overzicht en veiligheid. 

De tram gaat vanuit de Turnhoutsebaan onder het kruispunt door en 
wordt zo uit het verkeer gehaald. Dat bevordert de doorstroming van 
de tram en maakt de verkeerssituatie op het kruispunt duidelijker.
Op een gedeelte van de Turnhoutsebaan worden de voet- en  
fietspaden comfortabeler en veiliger gemaakt. 
Er komt op het kruispunt ook een bijkomende oversteekplaats  
voor voetgangers.
De bypass vanuit Zuid verdwijnt en wordt als rechtsafslagstrook 
in het kruispunt verwerkt. Hierdoor verminderen we het aantal 
conflictsituaties tussen auto’s en fietsers en komt er ruimte vrij voor 
vrijliggende fietspaden.
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Overzichtelijker kruispunt Gescheiden verkeersstromen
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Nieuwe verkeerssituatie
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