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Kruispunten Stenenbrug, 
Turnhoutsepoort en Noordersingel
De kruispunten worden compacter, veiliger en duidelijker. 
Gedetailleerde informatie vindt u op de afzonderlijke 
infopanelen.

Buurtspoorweglei
De Buurtspoorweglei zal enkel nog ter 
hoogte van Spoor Oost een verbinding 
maken met de Noordersingel.

Aansluiting Ringfietspad aan de Stenenbrug
Samen met de heraanleg van de Noordersingel worden er fietsaansluitingen  
gemaakt over de Stenenbrug en op de Turnhoutsebaan met het Ringfietspad.  
Hierdoor hebben fietsers de keuze: de snelle route langs het Singelfietspad of 
de recreatieve route door het Rivierenhof.

Tramtunnel
De tram gaat hier ondergronds 
en wordt zo uit het verkeer 
gehaald. Dat bevordert de 
doorstroming van de tram en 
maakt de verkeerssituatie op 
het kruispunt veiliger.

Landschapsontwerp
In de berm tussen Noordersingel en de ring waar 
het fietspad komt, wordt er nieuwe beplanting 
voorzien. Ook op het stuk tussen de Singel en 
de spoorwegberm komen nieuwe looppaden en 
groenaanplantingen.

Singel rijweg en fietspad
De Noordersingel wordt rechtgetrokken om het wegbeeld 
overzichtelijker te maken, volgens hetzelfde principe als de rest van 
de Singel. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht als parkgebied. 
Aan beide zijden van de Noordersingel komen er voetpaden en 
vrijliggende, comfortabele fietspaden. De fietspaden zijn breed 
genoeg om tweerichtingsverkeer toe te laten.

De weg naar de heraanleg

 

 

 

Januari ‘16 Maart ‘16 Voorjaar ‘16 (tot de zomer) Najaar ‘16 Eind ‘16 Voorjaar ‘17

De bouwaanvraag voor de 
heraanleg is ingediend.

Het openbaar onderzoek start in maart 
en duurt 60 dagen. Meer informatie vindt 
u op www.antwerpen.be/singelnoord.

Het aanbestedingsdossier 
wordt opgemaakt.

Na de zomer wordt naar verwachting de 
bouwvergunning verleend. In het najaar 
start ook de aanbestedings procedure 
voor de uitvoering van de werken.

Aanstellen van de aannemer De werken gaan van start.
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