Werken kruispunt Liersesteenweg en R6: stand van zaken eind
augustus
Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van de werken aan het kruispunt van de
Liersesteenweg (N14) en de R6.

Stand van zaken op de werf
De nutswerken ter hoogte van het kruispunt verlopen volgens schema:





Langs de zijde van Sint-Katelijne-Waver zijn de sleufwerken klaar aan de kant van de
Liersesteenweg richting R6/Mechelen. Daar is vanaf vandaag terug een rijstrook
beschikbaar voor het verkeer. Aan de overzijde, de kant richting Sint-Katelijne-Waver, blijft
er een rijstrook ingenomen tot het einde van de nutswerken rond eind september.
Op de Liersesteenweg langs de zijde van Mechelen blijft de huidige verkeerssituatie
onveranderd tot het einde van de nutswerken.
De voorbereidende werken ter hoogte van het kruispunt N14/R6 starten midden volgende
week. Dan begint de aannemer met het rooien van de bomen. Voor deze werken worden
de pechstroken ingenomen, maar is er geen bijkomende hinder voor het verkeer. Het
slopen van de onteigende woningen zal vermoedelijk plaatsvinden tegelijkertijd met de
start van de eigenlijke werken vanaf 11 september.

Afwikkeling van verkeer op beide kruispunten verbetert





Aan het kruispunt N14/R6 (zijde Sint-Katelijne-Waver) zijn de sleufwerken dus deels
afgerond en is er sinds vandaag een rijstrook vrijgegeven. Dat zorgt voor extra capaciteit.
Daarnaast is de signalisatie samen met de politie geëvalueerd en worden er enkele
verbeteringen aangebracht: zo zal bijvoorbeeld het verkeer op de N14 komende van SintKatelijne-Waver dat omgeleid wordt langs de R6 nu over twee rijstroken. Om dit verkeer
vlotter te geleiden worden nieuwe markeringen aangebracht.
Tot slot zal ook de verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de R6/N1 geoptimaliseerd
worden om beter tegemoet te komen aan de gewijzigde verkeersstromen door de
werfsituatie. Deze aanpassing moet het toegenomen verkeer op het kruispunt uit de
richting van Putte meer groentijd geven. Daarnaast zullen meteen ook aanpassingen
uitgevoerd worden om het extra verkeer dat door de werken aan de Blarenberglaan langs
dit kruispunt zal passeren langer groen te geven. Deze aanpassing zal in de loop van
volgende week uitgevoerd worden.

Alternatieve fietsroute
Voor fietsers komende vanuit Mechelen richting Sint-Katelijne-Waver wordt een alternatieve
bewegwijzerde route uitgezet via de Duivenstraat en Kauwendaal. Deze beperkte omleidingsweg is
veiliger en comfortabeler omdat je niet langs de werken hoeft te rijden. We raden fietsers dan ook
sterk aan deze route te gebruiken.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen
Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een
bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kan je terecht met je vragen over de bereikbaarheid van je
handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt je bezorgdheden
en opmerkingen met de werfleiding en geeft je zo een concreet mogelijk antwoord. Mailen kan
naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476.
Voor vragen over de nutswerken op de Liersesteenweg neemt u best contact op met Eandis. Dat
kan op het nummer: 078 35 35 34.

Meer informatie
Op www.wegenenverkeer.be/mechelen kan je terecht voor de meest actuele informatie over de
werken aan de fly-overs en de toegang tot het ziekenhuis. Daar kan je ook alle kaartmateriaal in
hoge resolutie bekijken en downloaden.

