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Borgerhout R10 - Heraanleg Turnhoutsepoort

Project Details
Activities
Road construction
General roadworks
Asphalt works
Concrete works
Contractors
Willemen Infra
location
Turnhoutsepoort
2140 Borgerhout Belgium
Antwerpen BE

Client
Agentschap Wegen en Verkeer
Antwerpen
Price
€7.794.328
Engineering Office
Macobo
Construction period
1 year 9 months
Start work
03-2017
End of work
12-2018

Vanaf maart 2017 startte het Agentschap Wegen en Verkeer in
samenwerking met De Lijn, de stad Antwerpen en Rio-link met de
geplande werken aan de Noordersingel (R10) tussen Stenenbrug en
Turnhoutsebaan. De Noordersingel en de drie grote kruispunten in
deze zone worden volledig heringericht. De werken zullen de
verkeersveiligheid verbeteren, het verkeer vlotter organiseren en de
kruispunten overzichtelijker maken. Samen met de heraanleg van
dit deel van de Noordersingel wordt ook het landschap tussen het
spoor en de Ring (R1) heraangelegd. Ook binnen de Singel zullen
er enkele werkzaamheden plaatsvinden aan de poort ter hoogte van
de Statielei. Deze doorgang onder de sporen wordt na de werken
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enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (Belgium)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra is a leading, Belgian road construction company
with a regional presence in both Flanders and Wallonia. An
important asset is that we have all aspects of the construction
process under our own management and thus fully control the
execution. Moreover, our team of 1,000 well-trained and
experienced employees are willing to work at night and over the
weekend to make sure they get everything done in time. In
addition, thanks to our own COPRO-certified production and
recycling sites, we are one of the leading producers for asphalt
and road concrete.
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