Heraanleg vanTerbekehofdreef, Moerelei, Dynamicalaan en Oudebaan

Heraanleg Terbekehofdreef, Dynamicalaan

Het plan voorziet in:
- een groene laanstructuur;
- een aangepast wegprofiel voor de hele
bedrijvenzone;
- een vernieuwing van de riolering in
samenwerking met Rio-Link;
- de aanleg van een warmtenet in samenwerking
met ISVAG.

V.U.: Patricia De Somer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

De huidige verkeerssituatie in het industriepark
van Wilrijk is onoverzichtelijk. De voetpaden
zijn in slechte staat en voor fietsers zijn er
geen voorzieningen. Daarom liet het Wilrijkse
districtsbestuur een plan opmaken voor de
bedrijvenzone Terbekehof.

Het voorgestelde wegprofiel in laanstructuur heeft:
- fietspaden van 1,75 meter breed aan beide zijden
van de straat;
- voetpaden van 1,50 meter aan beide zijden van de
straat;
- een parkeerstrook met boomvakken van 2 meter
breed aan beide zijden van de straat;
- een rijweg van gemiddeld 7,40 meter breed.

Ten vroegste in 2018 start het district met de heraanleg in het bedrijventerrein. Het district houdt u op
de hoogte van de volgende stappen:
2014:
uitwerking concept

voorjaar 2017:
definitief ontwerp

najaar 2017:
gunning van de werken

eind 2017 - begin 2018:
start heraanleg (duur
geschat op 1 jaar)

Heraanleg Moerelei

Heraanleg Oudebaan

De Terbekehofdreef en de Moerelei vormen vandaag
een sluipweg tussen Hoboken en Wilrijk. Dit zorgt voor
verkeersoverlast in de Groenstraat. Ook vrachtverkeer uit het bedrijventerrein verlaat het gebied via de
Groenstraat.

De Oudebaan wordt heraangelegd. Ook deze
baan zal een nieuwe riolering en een volledig
nieuw wegdek krijgen. Deze werken starten al
in maart 2017.

Dit probleem wil het district oplossen door het verkeer
richting Hoboken aan te sporen om richting Krijgslaan te
gaan in plaats van richting Groenstraat. Hiervoor worden
de volgende kruispunten heraangelegd:
1) kruispunt Moerelei – Terbekehofdreef
2) kruispunt Moerelei – Fotografielaan – Groenstraat

Wijkoverleg Wilrijk
Bist 1 - 2610 Wilrijk
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