
Heraanleg Kloosterstraat, 
Dorpstraat en Blarenstraat

START FASE DORPSTRAAT

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.

De Blarenstraat eind september 2017
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Op 16 januari 2017 startte de heraanleg van de Kloosterstraat, Blarenstraat en 

Dorpstraat. De werken verlopen perfect volgens de oorspronkelijke planning. 

Eind oktober start de laatste fase van de werken: de Dorpstraat inclusief de 

kruispunten met Driehoekstraat en Groot Hagelkruis/Markt.

Fasering van de werken

fase 1 | afgewerkt
• rioleringswerken in groenzone naast 

brug Leugenberg
• aanleg tijdelijke minder-hinderparking 

aan Schepelstraat 

fase 2 | afgewerkt
• rioleringswerken en aanleg kruispunt 

Kloosterstraat/Boerendijk/Bilderdijk-
straat

fase 3 | afgewerkt
• Kloosterstraat tussen Boerendijk 

en Moretuslei

fase 4 | afgewerkt
• Blarenstraat

fase 5 | bijna afgewerkt
• Kloosterstraat tussen Moretuslei en 

Driehoekstraat
augustus - november 2017 

fase 6
• Dorpstraat 

16 oktober 2017 - maart 2018

Start fase Dorpstraat

Legende
Enkelrichting

Boom

Verkeersplateau 

Parkeerplaats

De volledige heraanleg van de Kloosterstraat en 
Blarenstraat is zo goed als afgerond. Het is nog 
even wachten op de bomen en planten en hier 
en daar nog straatmeubilair. Iedereen kan nu 
reeds genieten van de bredere en comfortabele 
voetpaden, extra parkeerplaatsen en fi etsbeugels 
en veiligere schoolomgevingen. De echte test komt 
natuurlijk als ook de Dorpstraat zal klaar zijn, maar 
het huidige resultaat mag zeker gezien worden.

Timing
Vanaf maandag 16 oktober breekt de aannemer de 
Dorpstraat op inclusief het kruispunt met de Drie-
hoekstraat. Het kruispunt met het Groot Hagelkruis 
is op dat moment nog open.

Op maandag 6 november wordt het kruispunt met 
het Groot Hagelkruis opgebroken. Waterlink dient 

nog een waterleiding te vervangen en die loopt 
van Markt tot in de Driehoekstraat. Het is dus 
onmogelijk om één van de twee kruispunten altijd 
open te houden. De aannemers zorgen er wel voor 
dat de kruispunten eerst worden aangepakt en zo 
snel als kan terug opengesteld worden.

Nieuwe omleiding
Verkeer in de Dorpstraat is onmogelijk vanaf 
maandag 16 oktober. Enkel voetgangers en fi etsers 
(als ze afstappen) kunnen nog langs de werf en 
kunnen alle handelaars bereiken. Dat betekent dat 
er een andere omleiding van kracht zal zijn: noord-
zuid verkeer rijdt via Bilderdijkstraat, Schoonbroek, 
Sprangweelstraat, Groot Hagelkruis, Ferdinand 
Verbieststraat en de Beukelaerlaan. 

Parkeren en bereikbaarheid
De nieuwe omleiding werd al opgenomen in de 
bereikbaarheidsfolder die u wellicht al heeft opge-
haald bij uw lokale handelaar of aan het onthaal 
van het stadsloket (openingsuren via 
www.antwerpen.be). De folder kan u ook 
downloaden op www.ekeren.be.

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 Hagel-
kruispark. 

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

Nieuwe asfalt voor Steenstraat

Het Vlaams Gewest legt tijdens de 
herfstvakantie nieuwe asfalt in de Steenstraat. 
Afh ankelijk van de weersomstandigheden duren 
deze werken 3 tot 4 dagen. Op woensdag 1 
november wordt er niet gewerkt. Beide werven 
worden maximaal op elkaar afgestemd.
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