Bouw fly-over aan kruispunt R6/N14 start dit najaar – in augustus
voorbereidende werken
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de bouw van twee bruggen (fly-overs) aan de kruispunten van de ring rond Mechelen (R6) met de
Liersesteenweg (N14) en de Antwerpsesteenweg (N1).

Planning aanleg fly-overs
De aanpak van de aanleg van fly-overs over de kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg
en de Liersesteenweg krijgt stilaan duidelijker vorm. Er is besloten de werken aan beide
kruispunten niet gelijktijdig uit te voeren, maar eerst te starten met de werken aan de
Liersesteenweg. Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe
nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien
wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt van de R6 met de
Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.
De bouw van de fly-over aan het kruispunt met de Liersesteenweg start uiterlijk op 1 oktober 2017.
Een precieze timing en fasering is op dit moment nog niet beschikbaar, maar wordt zo snel mogelijk
gecommuniceerd.

Voorbereidende werken in augustus
Alvorens de werken aan het kruispunt met de Liersesteenweg kunnen starten, gaan de
nutsmaatschappijen aan de slag gaan om leidingen te verplaatsen en te vernieuwen. Zij starten in
de loop van augustus - een concrete datum is nog niet bekend - en hebben een kleine twee
maanden werk. Een deel van de werken zal bestaan uit een gestuurde boring onder de R6. Deze
boring gebeurt aan de pare zijde van de Liersesteenweg (N14).
De werken van de nutsmaatschappijen aan het kruispunt R6-N14 veroorzaken slechts beperkt
bijkomende hinder tijdens de werken aan de toegang van het ziekenhuis (zie paragraaf hieronder).
Voor de boring onder de R6 zal één rijstrook ingenomen worden, maar zal het verkeer wel over de
andere beschikbare rijstroken kunnen geleid worden. Voor de lokale verplaatsingswerken zal er
vooral vanuit de berm gewerkt worden en zal slechts lokaal een stuk van de rijweg ingenomen
worden. Het verkeer zal hier steeds door kunnen. Eens de nutswerken afgerond zijn en de werken
aan het kruispunt met de R6 echt van start gaan zal de verkeerssituatie nog wijzigen.

Werken Liersesteenweg aan toegang nieuw ziekenhuis
Vanaf maandag 7 augustus tot en met 15 november vinden er op de Lierstesteenweg werken plaats
ter hoogte van de aantakking met het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten. De aantakking van het
ziekenhuis op de N14 wordt een volwaardig kruispunt, uitgerust met verkeerslichten.
Deze werken en de werken aan de fly-over worden maximaal op elkaar afgestemd om de hinder
zoveel mogelijk te milderen. Alle informatie over de werken aan de toegang van het ziekenhuis en
de bijhorende verkeerssituatie kan je terugvinden op onze website:
www.wegenenverkeer.be/mechelen.

