Heraanleg Liersebaan (N14) start in november
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de heraanleg van de Liersebaan (N14) in Zandhoven. In deze editie willen we je informeren over de
planning van de werken en je uitnodigen voor een infomarkt op woensdag 24 oktober om de
aanpak van de werken en de planning meer in detail toe te lichten.
De Vlaamse Waterweg nv is in september gestart met de eerste werken voor de verhoging van de
brug over het Albertkanaal. Eind oktober start ook het Agentschap Wegen en Verkeer met de
aanleg van een nieuwe carpoolparking en de herinrichting van de Liersebaan tussen de
Kanaalstraat en de Vaartstraat. Het doel van de werken is de Liersebaan veiliger te maken voor
fietsers, het openbaar vervoer en autodelen te stimuleren en een vlotte doorstroming op het water
en de weg te garanderen.

Planning van de werken
In september zijn de eerste werken voor de verhoging van de brug gestart. De planning voor deze
werken ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:




September 2018 - juni 2019: De Vlaamse Waterweg nv bouwt de nieuwe brug op een
tijdelijke positie, naast de bestaande brug.
Juni 2019 - juni 2020: De nieuwe brug wordt tijdelijk aangesloten op de Liersebaan, zodat
verkeer kan blijven doorrijden. Na de ingebruikname van de nieuwe brug breken we de
oude brug af.
Juli - augustus 2020: De nieuwe brug wordt naar haar definitieve positie verplaatst.

De wegenwerken aan de Liersebaan zijn volledig op deze planning afgestemd. Vanaf eind oktober
tot eind september 2019 vernieuwt de aannemer van Wegen en Verkeer de Liersebaan tussen de
Kanaalstraat en het Albertkanaal en wordt een nieuwe carpoolparking aangelegd. In de zomer van
2020, wanneer de nieuwe brug op zijn definitieve plaats wordt geschoven, vernieuwen we
vervolgens ook de Liersebaan tussen het Albertkanaal en de Vaartstraat.

Verkeerssituatie tijdens de werken
Versmalde rijstroken op de Liersebaan
De werken met hinder starten vanaf 19 november wanneer de Liersebaan wordt aangepakt.
Tijdens het grootste deel van de werken zal er echter in elke richting één versmalde rijstrook
beschikbaar zijn. Op twee momenten kan dit echter niet:




Op de brug over de E313 is de ruimte beperkt. Wanneer we hier het wegdek vernieuwen
(fase 7), zal er slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer. Het verkeer van Zoersel
richting Lier kan dan over de Liersebaan blijven rijden. Het verkeer in de andere richting volgt
een omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.
In de zomer van 2020, wanneer de nieuwe brug naar zijn definitieve positie wordt verplaatst
(fase 6), zal de Liersebaan gedurende 2 maanden volledig afgesloten zijn. Het verkeer volgt in
beide richtingen de omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.

Op- en afritten E313 maximaal bereikbaar
Ook de op- en afritten van de E313 blijven bijna altijd bereikbaar. De op- en afrit richting Hasselt
zal enkel van eind november 2018 tot eind januari 2019 (fase 2) niet bereikbaar zijn. Voor de op- en
afrit richting Antwerpen leggen we bij het begin van het project tijdelijke rijstroken aan naast de
bestaande op- en afrit (fase 1). Daardoor zijn deze altijd bereikbaar, behalve tijdens de zomer van
2020 (fase 6).
Zagerijstraat en Kanaalstraat toegankelijk
De Zagerijstraat en de Kanaalstraat blijven tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar. De
zijstraten Vilsterhaag en Venstraat worden wel afgesloten en dit al bij het begin van de werken.
Deze straten blijven ook in de toekomstige situatie afgesloten van de Liersebaan.
Omleiding voor fietsers via brug Viersel
Fietsers volgen vanaf 19 november een omleiding over de brug van Viersel. Deze omleiding zal
tijdens de volledige duur van de werken gelden. De fietsomleiding is noodzakelijk omdat een veilige
doorgang voor fietsers over de zeer beperkte ruimte langs de werfzone niet kon gegarandeerd
worden.

Infoavond op 24 oktober
Om de planning, de uitvoering van de werken en de bijhorende hinder en omleidingen meer in
detail toe te lichten, organiseren we een infomarkt. Deze gaat door op woensdag 24 oktober in de
raadzaal van het gemeentehuis (Liersebaan 12, Zandhoven). De infomarkt is vrij toegankelijk
tussen 16u en 19u.

Blijf op de hoogte
Op www.wegenenverkeer.be/zandhoven en op www.vlaamsewaterweg.be/brug-massenhoven
vindt je altijd de meest recente informatie over het project. Via deze nieuwsbrief ontvang je ook
steeds het laatste nieuws in uw mailbox.
Heb je ondertussen al vragen? Dan kan je terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen
naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84.

