Turnhoutsebaan in Oostmalle vanaf maandag afgesloten
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle.

Vernieuwing wegdek Turnhoutsebaan
Vanaf volgende week maandag 14 mei beginnen de werken aan de Turnhoutsebaan tussen
Oostmalle en Vlimmeren. Het wegdek wordt er vernieuwd om het rijcomfort en de
verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werken is de Turnhoutsebaan gedurende twee weken
volledig afgesloten voor het verkeer. Hieronder zetten we nog eens de belangrijkste info over de
fasering van de werken en de hinder voor het verkeer op een rij:

Werken in twee fases


Fase 1: van maandag 14 tot en met vrijdag 18 mei
Tijdens de eerste week wordt er op de Turnhoutsebaan gewerkt vanaf de grens met
Vlimmeren (Koeischotseloop) tot net voorbij het kruispunt met de Molendreef/Talondreef
(inclusief het kruispunt).



Fase 2: van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 mei
Tijdens de tweede week wordt er (uitgezonderd op Pinkstermaandag) gewerkt vanaf de
brandweerpost in Malle tot net voor het kruispunt met de Molendreef/Talondreef.

Hinder en omleidingen
De verkeerssituatie ziet er tijdens de werken als volgt uit:





Van maandag 14 tot en met vrijdag 25 mei is de Turnhoutsebaan in beide richtingen
afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de brandweerpost in Malle en de grens met
Vlimmeren.
Het verkeer tussen Oostmalle en Vlimmeren volgt een omleiding langs Wechelderzande
via de N153 (Herentalsebaan/Heihuizen/Oostmalsebaan) en de N104
(Vlimmersebaan/Zilvereind/ Kerkstraat/Statiestraat).
Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder op de Turnhoutsebaan.
De bussen van De Lijn worden tijdens de werken plaatselijk omgeleid wanneer zij geen
gebruik kunnen maken van de Turnhoutsebaan. Meer info op www.delijn.be.

Bereikbaarheid woningen en handelszaken
Woningen en ondernemingen in de werfzone blijven te voet of met de fiets steeds bereikbaar. Met
de wagen is dit tijdens de werkuren niet mogelijk. Buiten de werkuren is lokaal verkeer beperkt
mogelijk mits de nodige voorzichtigheid en aangepaste rijstijl. De normale werkuren zijn tussen 6u en
18u, maar dit kan soms uitlopen door omstandigheden. Tijdens de eerste nacht van elke fase zal er
wellicht ook ’s avonds doorgewerkt worden. Dan is lokaal verkeer in de werfzone niet mogelijk.

Meer info
Op onze website www.wegenenverkeer.be/malle kan je steeds de meest actuele informatie over de
werken aan de Turnhoutsebaan raadplegen.

