Start werken
openbaar domein
noordelijk deel Kievit II
Beste bewoner,
De Kievitwijk is nog steeds volop in transformatie. Maandag 4 maart 2019 start de heraanleg van
het noordelijke deel van het openbaar domein. Dat strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat,
vanaf de Somersstraat tot aan de grens met het Kievitplein. De werken kaderen in het
stadsproject Kievit II. Aannemer Stadsbader voert de werken uit. De oplevering is voorzien in
januari 2020.

Ontwerp openbaar domein
Het nieuwe openbaar domein bestaat langs de Van Immerseelstraat uit verhoogde groenvakken
met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar
er volle grond is, wordt een grote es geplaatst.
In een van de groenvakken wordt een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt.
De speeltuin wordt een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en
vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.
In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat komen er fietsnietjes om fietsen te stallen.
De onderdoorgang van de spoorwegberm, richting de Simonsstraat, krijgt een betonnen
voorzetwand.

Verschillende fases
De werken gebeuren in verschillende fases. Tijdens elke fase wordt een zone vrijgehouden voor
voetgangers.


Fase 1: de heraanleg van de Stoomstraat en de Van Spangenstraat en de aanleg van de
verharding langs de rand van het gebouw op de hoek van de Van Immerseelstraat en de
Delacenseriestraat



Fase 2: de afwerking van de tunnelmond ter hoogte van de Delacenseriestraat en de aanleg
van de rest van de verharding in de Delacenseriestraat



Fase 3: de aanleg van het openbaar domein rondom het gebouw van De Persgroep



Fase 4: de aanplanting van het groen, de aanleg van de speeltuin en de plaatsing van de
zitbanken



Fase 5: als laatste wordt de zone aangelegd die gebruikt werd door het werfverkeer
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Meer informatie
Met vragen over de werf kan u terecht bij de aannemer Stadsbader op het nummer
056 26 06 66.
Voor meer informatie over het stadsproject Kievit II kan u terecht bij AG VESPA, het autonoom
gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen: 03 259 28 10 of
info@vespa.antwerpen.be.
Met vriendelijke groeten,

Annick De Ridder
schepen voor stadsontwikkeling
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