Heraanleg Liersebaan (N14): stand van zaken en vooruitblik op januari 2019

De heraanleg van de Liersebaan en de verhoging van de brug over het Albertkanaal zijn dit
najaar gestart. In deze nieuwsbrief geven we je een stand van zaken van deze werken en een
vooruitblik op de planning voor januari 2019.
Werken Liersebaan verlopen vlot
De heraanleg van het eerste gedeelte van de Liersebaan, tussen de Kanaalstraat en de brug
over de E313 (fase 2) gaat vlot vooruit. Als het weer goed blijft, kan de aannemer deze zone
voor de kerstvakantie afwerken. Begin januari moeten dan enkel nog de verkeerslichten
geplaatst en in gebruik genomen worden op het kruispunt met de op- en afrit van de E313
richting Hasselt.
In januari gaat de aannemer ook van start in de volgende fase op de Liersebaan, tussen de
brug over de E313 en de brug over het Albertkanaal (fase 3). In deze zone leggen we nieuwe
rijstroken aan voor het verkeer richting Zandhoven, maken we de verbrede middenberm en
een nieuw kruispunt voor de aansluiting met de carpoolparking én bouwen we het eerste
deel van de fietstunnel onder de Liersebaan. Deze fase duurt ongeveer 3,5 maand en wordt
naar verwachting in de eerste helft van april afgerond. Ook tijdens deze fase kan het verkeer
op de Liersebaan steeds in beide richtingen over versmalde rijstroken langs de werfzone
passeren.

Ondertussen gaan de werken aan de carpoolparking in de lus van de oprit richting
Antwerpen (fase 1) en de voorbereiding voor het verhogen van de brug over het
Albertkanaal gewoon verder (fase A).

Kerstvakantie van 21 december tot 7 januari
Van 21 december 2018 tot en met 7 januari 2019 heeft de aannemer kerstvakantie en wordt
er niet gewerkt. Voor de start van het verlof zorgen we dat de werfzone opgeruimd en
proper is.
De situatie op de weg blijft tijdens de vakantie behouden zoals die vandaag is. Op de
Liersebaan, tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313, rijdt het verkeer over versmalde
rijstroken langs de werfzone. De oprit van de E313 naar Hasselt en de afrit komende van
Antwerpen blijven afgesloten. Ook de fietsomleiding blijft van kracht.

Blijf op de hoogte
Op www.wegenenverkeer.be/zandhoven en op www.vlaamsewaterweg.be/brugmassenhoven vind je altijd de meest recente informatie over het project. Via deze
nieuwsbrief ontvang je ook steeds het laatste nieuws in uw mailbox.
Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kan je terecht bij onze
bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of
te bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Wij wensen je alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

