
 
 

WIJZIGING VERKEERSSITUATIE BLUE GATE ANTWERP 

 

Beste buurtbewoner, 

Op 1 juni 2020 starten er in uw buurt nieuwe sanerings- en wegenwerken. De werken kaderen in de 

herontwikkeling van Petroleum Zuid tot het duurzame en optimaal bereikbare bedrijventerrein Blue 

Gate Antwerp. 

We zullen onder meer de Leigracht aan de Hobokense Polder saneren, de fietsostrade uitbreiden en 

een nieuwe weginfrastructuur aanleggen. Daardoor wijzigt de verkeerssituatie op het terrein. Op de 

kaart op de achterzijde vindt u een overzicht van de werken.  

Wat verandert er? 

- De Leigracht wordt in verschillende fasen gesaneerd, wat zorgt voor een opwaardering van 

het water en de oevernatuur. De werken starten aan de Leigracht ter hoogte van de 

Benzineweg en lopen vervolgens langs de Naftaweg en de Schroeilaan. Tijdens de werken 

zullen delen van de Hobokense Polder (tijdelijk) niet toegankelijk zijn. De huidige ingang op 

het kruispunt van de Naftaweg en de Metaalweg wordt afgesloten tijdens de werken. 

Daarnaast voorzien we op het kruispunt met de Naftaweg en de Lakweg een nieuwe ingang 

tot de Hobokense Polder. Die zal bereikbaar zijn na de saneringswerken van dit stuk Leigracht 

(einde 2020).  

- De Naftaweg verdwijnt definitief en zal dus niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd 

verkeer. Voor voetgangers en fietsers wordt de Naftaweg voor een lange tijd afgesloten. 

Wanneer het grootste deel van de saneringswerken achter de rug zijn, worden het nieuwe 

voetpad en de fietsostrade langs de Leigracht aangelegd (vanaf 2024). Voetgangers en 

fietsers worden tijdelijk omgeleid via de Olieweg en de D’Herbouvillekaai. 

- De Lakweg is enkel nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Gemotoriseerd verkeer, 

voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Olieweg en de D’Herbouvillekaai.  

- We herinneren u eraan dat een stuk van de D’Herbouvillekaai definitief is afgesloten voor alle 

verkeer en dat die vanaf het kruispunt met de Russel Ohlstraat enkel nog toegankelijk is voor 

bestemmingsverkeer.  

Hebt u nog vragen over de sanerings- en wegenwerken of de nieuwe verkeerssituatie? Stuur gerust 

een e-mail naar info@bluegateantwerp.eu.  

Meer informatie over Blue Gate Antwerp vindt u op www.bluegateantwerp.eu.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Claude Marinower, voorzitter Raad van Bestuur – Blue Gate Antwerp 

mailto:info@bluegateantwerp.eu
http://www.bluegateantwerp.eu/
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