Heraanleg kruispunt R6/N14: zaterdag plaatselijk 1 rijstrook
afgesloten
Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van de werken aan het kruispunt van de
R6 en de Liersesteenweg (N14).

Zaterdag tijdelijk hinder aan kruispunt
Ter voorbereiding van de werken aan het kruispunt werden de afgelopen weken de bomen
gerooid. Nu zaterdag 16 september worden alle gerooide bomen opgehaald en worden de
takken verhakseld. Dat gebeurt voornamelijk vanop de pechstrook, maar voor de veiligheid
moet plaatselijk ook de rechterrijstrook van de R6 worden ingenomen. De werken
gebeuren met een mobiele werf waardoor dus enkel ter hoogte van de werf plaatselijk een
rijstrook afgesloten is. Op alle zijden van het kruispunt worden de gerooide bomen
weggehaald.
Heraanleg kruispunt begonnen
Sinds maandag is de aannemer gestart met de eigenlijke werken aan het kruispunt van de
Liersesteenweg met de R6. In de eerste fase worden de op- en afritten van het toekomstige
viaduct aangelegd naast de bestaande R6. Daarnaast vernieuwt de aannemer ook de koker
die de Otterbeek onder de Liersesteenweg doorvoert.
Het aanleggen van de op- en afritten gebeurt voornamelijk in de bermen en zorgt voor
weinig of geen verkeershinder. De nutswerken en de werken aan de toegang van het
ziekenhuis lopen in tussentijd nog door tot respectievelijk eind september en midden
november.
De omleidingen die gelden tijdens de voorbereidende werken blijven tot midden november
van kracht. Daarna worden er tijdens fase 1 geen langdurige omleidingen ingesteld.

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 neem je 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.

