
 

VERKEERSHINDER DOOR WERKEN ZONE D’HERBOUVILLEKAAI & ZONE SCHROEILAAN - KRUGERBRUG 

Beste buurtbewoner, 

U heeft het misschien al gemerkt, de werken op de BLUE GATE ANTWERP site zijn volop aan de gang.  

Op dit moment werken we aan de eerste fase van de weginfrastructuur rond het nieuwe bedrijventerrein. 

Tegelijk wordt ook een warmtenet aangelegd, een netwerk van ondergrondse buizen om restwarmte naar 

woningen te leiden. Deze ingrijpende werken zijn nodig om van BLUE GATE ANTWERP een duurzaam 

bedrijventerrein te maken en Nieuw Zuid verder te ontwikkelen als een innovatief en duurzaam 

woongebied. Het is onvermijdelijk dat deze omvangrijke werken een tijdelijke invloed hebben op de lokale 

verkeerssituatie.  

Wij zoeken echter steeds naar oplossingen die de hinder minimaliseren.  

 

1. Zone D’Herbouvillekaai  

Sinds de start van de werken kan het verkeer niet langer over de D’Herbouvillekaai rijden. De 

D’Herbouvillekaai is vanaf het kruispunt met de Generaal Armstrongweg afgesloten voor het verkeer. We 

voorzien een tijdelijke omleiding langs de Generaal Armstrongweg – Emiel Vloorsstraat – Herenpolderbrug 

– Naftaweg tot de nieuwe weginfrastructuur klaar is.  

Tot half juni kan het verkeer de bedrijven in de werfzone van de D’Herbouvillekaai bereiken via het 

tijdelijke kruispunt aan de Krugerbrug en Naftaweg. Daarna kan het verkeer weer beurtelings over de 

D’Herbouvillekaai rijden.  

 

2. Zone Schroeilaan – Krugerbrug  

Vanaf half juni werken we in een tweede werfzone ter hoogte van de Schroeilaan – Krugerbrug. Dit is nodig 

om het warmtenet onder de Krugerbrug aan te leggen. Door deze werken zal de weg tijdelijk smaller zijn. 

Automobilisten zullen hier beurtelings over één rijstrook op de Schroeilaan kunnen rijden.  

Fietsers volgen een tijdelijke omleiding langs de Generaal Armstrongweg – Emiel Vloorsstraat – 

Herenpolderbrug – Naftaweg tot de nieuwe fietsinfrastructuur klaar is.  

De werken zullen, onder normale omstandigheden, afgerond zijn rond half juli.  

Wenst u meer informatie over deze werken? U kan ons bereiken via info@bluegateantwerp.eu .  

Wenst u meer informatie over BLUE GATE ANTWERP:  www.bluegateantwerp.eu  

 

Alvast bedankt voor uw begrip.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 
Claude Marinower, voorzitter Raad van Bestuur BLUE GATE ANTWERP  

 

Wil u BLUE GATE ANTWERP ontdekken?  

Op zondag 19 mei stelt BLUE GATE ANTWERP haar uitgestrekte site voor. Kom kennismaken met het 

innovatief bedrijventerrein tijdens ‘Open Wervendag’. Meer info: www.openwervendag.be  
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