
Heraanleg N14 gaat verder

Fase 3A: Liersebaan tussen Vaartstraat en Kanaalstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het najaar van 2018 met de heraanleg 
van de Liersebaan tussen het kruispunt met de Vaartstraat en het kruispunt met 
de Kanaalstraat.  De weg wordt er volledig vernieuwd en er komt een nieuwe 
carpoolparking. De Vlaamse Waterweg verhoogt tegelijk de brug over het Albertkanaal. 

Deze werken kaderen binnen de volledige herinrichting van de N14 in Zandhoven en 
Ranst.

Fase 1 N14 tussen het kruispunt met de Kruisdreef en 
de Goormanstraat in Zandhoven

Uitgevoerd voor 2014

Fase 2 N14 tussen Goormanstraat en Kerkstraat in 
Zandhoven

Uitgevoerd 2014-2015

Fase 3A N14 vanaf de Kerkstraat tot aan het kruispunt 
met de Kanaalstraat

Uitvoering: 2018-2019

Fase 3B N14 vanaf de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan 
het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst

Uitvoering: ten vroegste 2021

Vooruitblik Fase 3B:  
Liersebaan tussen Kanaalstraat en Nijlensesteenweg
De laatste fase van de heraanleg van de N14 is de Liersebaan vanaf het kruispunt 
met de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in 
Ranst.

Vooraleer deze fase van start kan gaan, moet eerst nog de grondverwervingsprocedure 
worden opgestart. Eigenaars van woningen of gronden langs de N14 die geheel of 
gedeeltelijk onteigend worden, zijn hierover reeds persoonlijk ingelicht. De individuele 
gesprekken zullen ten vroegste eind 2018 plaatsvinden. De wegenwerken starten ten 
vroegste in 2021.
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Fasering heraanleg Liersebaan  
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De Liersebaan in de toekomst

Veiliger en vlotter verkeer 
voor alle weggebruikers

In het nieuwe ontwerp van de Liersebaan is 
rekening gehouden met alle weggebruikers. 
Zo zorgen we voor veiliger en vlotter verkeer 
voor iedereen. Het doel van de werken:

• De Liersebaan veiliger maken voor 
fietsers door de aanleg van een  
dubbelrichtingsfietspad, een fietstunnel 
onder de Liersebaan en de op- en afrit 
van de E313 naar Antwerpen én veilige 
oversteekplaatsen aan de kruispunten met 
de Kerkstraat en de Kanaalstraat.

• Het openbaar vervoer en autodelen 
stimuleren, dankzij de aanleg van een 
nieuwe carpoolparking en toegankelijke 
bushaltes.

• Een vlotte doorstroming garanderen 
op de weg, door de rijweg te vernieuwen 
en de kruispunten overzichtelijker te 
maken.

• Een vlotte doorstroming garanderen 
op het water, door de verhoging van de 
brug over het Albertkanaal.

Hogeweg

Op- en afrit E313 

richting Antwerpen

Kanaalstraat
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Nieuwe rijweg en vrijliggende fietspaden
We leggen de rijweg van de Liersebaan volledig opnieuw aan, met een nieuwe fundering 
en nieuwe asfaltlagen.

Voor fietsers voorzien we een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de 
Liersebaan, vanaf de Kerkstraat tot aan de Kanaalstraat. Dit fietspad wordt gescheiden 
van de rijweg.

Tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313 krijgt de Liersebaan één rijstrook 
in elke richting, met afslagstroken aan de op- en afrit van de E313 richting Hasselt.

Tussen de brug over de E313 en de brug over het Albertkanaal leggen we een 
brede middenberm aan, zodat de nieuwe carpoolparking vanuit alle richtingen vlot 
bereikbaar is.

Op de brug over het Albertkanaal en de Liersebaan tot aan het kruispunt met de 
Vaartstraat komt er één rijstrook richting Lier en twee rijstroken richting Zandhoven. 
Dit is het omgekeerde van de situatie vandaag.
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Kruispunten worden overzichtelijker
We maken de kruispunten overzichtelijker. Een beter overzicht betekent meer veiligheid 
en ook vlotter doorrijden. Bovendien beperken we het aantal conflicten tussen 
gemotoriseerd verkeer en voetgangers en fietsers zoveel mogelijk.

Kruispunt N14 x Kanaalstraat
• Het kruispunt krijgt een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.  

Het middeneiland vormt een afgeschermde en comfortabele wachtzone,  
zodat zij in twee keer de Liersebaan kunnen oversteken.

• Een korte afslagstrook ter hoogte van het tankstation voor het verkeer  
vanuit Zandhoven zorgt dat afslaande auto’s het doorgaande verkeer  
naar Lier niet hinderen.

• Verkeer dat het tankstation verlaat, moet verplicht rechtsaf richting 
Zandhoven rijden. Bij de brede middenberm aan de nieuwe carpoolparking kan 
het verkeer dat naar Lier moet veilig keren.

Kruispunt N14 x op- en afrit richting Hasselt
• Door de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de 

rijweg, verdwijnt het fietspad aan de kant van de op- en afrit. Hierdoor kunnen 
fietsers zich veel veiliger verplaatsen langs de Liersebaan.

• Voor autoverkeer wijzigt het kruispunt niet. Alle afslaande bewegingen van en 
naar de op- en afrit blijven ook in de toekomst mogelijk.
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Kruispunten worden overzichtelijker

Fase 2 uitgevoerd
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Kruispunt N14 x Zagerijstraat
• De Zagerijstraat blijft aangesloten op de Liersebaan.

• Het verkeer komende van Lier kan niet linksafslaan naar de Zagerijstraat. 
Zij rijden wat verder door en keren bij de brede middenberm aan de 
carpoolparking.

• Het verkeer uit de Zagerijstraat kan zowel richting Lier als richting Zandhoven 
rijden.

Kruispunt N14 x op- en afrit richting Antwerpen
• Door de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de 

rijweg, verdwijnt het fietspad aan de kant van de op- en afrit.

• De inrichting van het kruispunt wijzigt, maar alle afslaande bewegingen van 
en naar de op- en afrit blijven mogelijk.

• Het verkeer van de snelweg richting Zandhoven krijgt een vrije afslagstrook 
zonder verkeerslichten. Pas op de brug over het Albertkanaal voegt dit 
verkeer samen met het doorgaande verkeer op de Liersebaan.
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Kruispunten worden overzichtelijker
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Kruispunt N14 x Vaartstraat/Kerkstraat
• Het kruispunt aan de Vaartstraat vormen we om tot een rotonde met 2 

rijstroken. 

• De Vaartstraat komt daardoor ook op een andere plaats te liggen. Zo blijft het 
achterliggende bedrijventerrein vlot toegankelijk.

• De Kerkstraat blijft aangesloten op de Liersebaan. Door de verhoogde 
middenberm op dit kruispunt zal er wel een rechts-in, rechts-uit principe 
gelden:
• Het verkeer vanuit Zandhoven kan rechtsaf de Kerkstraat inrijden. Het verkeer vanuit Lier 

moet doorrijden tot aan de Ossenweg en daar keren om de Kerkstraat te bereiken.

• Bij het uitrijden van de Kerkstraat rijdt u verplicht rechtsaf naar Lier. Het verkeer naar 
Zandhoven kan keren op de nieuwe rotonde aan de Vaartstraat.

1

2

3

1

2

3

WWW.WEGENENVERKEER.BE/ZANDHOVEN



Nieuwe carpoolparking
We bouwen een nieuwe carpoolparking met 148 autoplaatsen en een fietsenstalling 
aan het op- en afrittencomplex van de E313. Hiermee spelen we in op de vraag naar 
parkeerruimte voor pendelaars en gebruikers van het openbaar vervoer. Een nieuwe 
bushalte voor de snelbussen van en naar Antwerpen zorgt voor een vlotte overstap 
naar het openbaar vervoer.

De carpoolparking is vanuit alle rijrichtingen vlot 
bereikbaar:

Voor auto’s is de carpoolparking vanuit alle rijrichtingen bereikbaar via 
de keerbewegingen langs de brede middenberm op de Liersebaan.

Fietsers kunnen de carpoolparking bereiken vanaf het nieuwe 
dubbelrichtingsfietspad via een tunnel onder de Liersebaan. Ook het 
jaagpad langs het Albertkanaal en de Venstraat zijn bereikbaar via de 
carpoolparking en een tunnel onder de op-en afrit naar Antwerpen.

Pendelaars kunnen aan de parking ook gebruik maken van het 
openbaar vervoer. De bussen krijgen een nieuwe halteplaats op de 
Liersebaan aan de kant van de carpoolparking. Deze halte is makkelijk 
bereikbaar via een trap of een hellende pad.
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Nieuwe brug over het Albertkanaal
Tussen het centrum van Zandhoven en de E313 kruist de Liersebaan het Albertkanaal. 
De bestaande brug wordt vervangen door een nieuwe en hogere boogbrug. De 
vernieuwing van de brug wordt uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg en kadert 
in het project voor het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal om de 
doorvaart van grotere containerschepen mogelijk te maken. Op de nieuwe brug over 
het Albertkanaal is er plaats voor 2 rijstroken richting Zandhoven en een rijstrook 
richting Lier.

Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op 
verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer 
dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De nieuwe brug in cijfers
• Nieuwe brug: boogbrug generieke type

• Kanaalbreedte na de werken: 86m i.p.v. 50m

• Doorvaarthoogte: 9,10m i.p.v. 7,00m

• Lengte brug: 123m

• Hoogte boog: 22m (boven wegdek)

• Gewicht brug: 950 ton staal + 1.450 ton gewapend beton (brugdek)
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Fasering van de werken
De wegenwerken aan de Liersebaan worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen 
en Verkeer. De verhoging van de brug over het Albertkanaal gebeurt dan weer door De 
Vlaamse Waterweg. De planning van beide projecten is volledig op elkaar afgestemd 
om de hinder voor het verkeer en de omwonenden tot een minimum te beperken.

In september zijn de eerste werken voor de verhoging van de brug gestart.  
Eind oktober starten ook de wegenwerken aan de Liersebaan.
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Hoe worden de werken aangepakt?

Verhoging brug Albertkanaal 

Herinrichting Liersebaan

September 2018 - juni 2019
De Vlaamse Waterweg nv bouwt de nieuwe brug op 
een tijdelijke positie, naast de bestaande brug.

29 oktober 2018 - Eind september 2019
Aanleg carpoolparking

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.

19 november 2018 - Eind januari 2019
Liersebaan vanaf de Kanaalstraat tot de brug over de 
E313, rijbanen richting Zandhoven.

Juli - augustus 2020
De nieuwe brug wordt naar haar definitieve positie 
verplaatst.

Begin januari 2019 - Begin april 2019
Liersebaan tussen de brug over de E313 en de brug over 
het Albertkanaal, rijbanen richting Zandhoven.

Begin april 2019 - Midden juli 2019
Liersebaan tussen de brug over het Albertkanaal en de 
brug over de E313, rijbanen richting Lier.

Begin augustus 2019 - Eind september 2019
Liersebaan vanaf de brug over de E313 tot de 
Kanaalstraat, rijbanen richting Lier.

1 juli 2020 - 31 augustus 2020
Liersebaan tussen het Albertkanaal en de Vaartstraat.

Periode nader te bepalen
Rijweg op de brug over de E313.

FASE A

FASE B

FASE C

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7
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Bereikbaarheid tijdens de werken
De bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Liersebaan worden uitgevoerd 
in verschillende fases. Door de werken slim te plannen en uit te voeren, blijft verkeer 
op de Liersebaan en de op- en afritten naar de E313 bijna altijd mogelijk.

Enkele principes om de hinder tijdens de werken te beperken
• Het autoverkeer op de Liersebaan blijft steeds in beide richtingen mogelijk, 

behalve
• als we het wegdek op de brug over de E313 vernieuwen (fase 7). Tijdens deze fase is er slechts 

één rijstrook beschikbaar voor verkeer richting Lier

• in de zomer van 2020, als we de nieuwe brug over het Albertkanaal naar zijn definitieve positie 
verplaatsen (fase 6), zal de Liersebaan gedurende 2 maanden volledig afgesloten zijn

• De op- en afritten van de E313 blijven open, behalve
• van 19 november 2018 tot eind januari 2019 (fase2): op- en afrit naar Hasselt afgesloten

•  in augustus en september 2019 (fase 5): op- en afrit naar Hasselt afgesloten

• in de zomer van 2020 (fase 6): op- en afrit naar Antwerpen afgesloten

• De Zagerijstraat en de Kanaalstraat blijven tijdens de volledige duur van de 
werken bereikbaar.

• De zijstraten Vilderhaag en Venstraat worden definitief afgesloten van de 
Liersebaan bij het begin van de werken.
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Veilig fietsen tijdens de werken 
Zowel tijdens de werken op de Liersebaan als voor de bouw van de nieuwe brug 
over het Albertkanaal zijn er omleidingen nodig voor fietsers. De fietsomleiding is 
noodzakelijk omdat de ruimte langs de werfzone zeer beperkt is en we dus geen 
veilige doorgang voor fietsers kunnen garanderen.

• Het jaagpad onder de brug over het Albertkanaal is tijdens de volledige duur 
van de werken afgesloten.
• Fietsers volgen op de rechteroever (kant Zandhoven) een omleiding via de Kerkstraat en de 

Vaartstraat.

• Op de linkeroever is een omleiding niet mogelijk. Alle fietsers langs het kanaal worden daarom 
omgeleid via de rechteroever (brug Oelegemsesteenweg en brug Viersel).

• Op de Liersebaan is niet genoeg ruimte om een veilig fietspad te voorzien langs 
de werken. Fietsers volgen een omleiding over de brug van Viersel.
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FASE 1: Aanleg nieuwe carpoolparking 
vanaf 29 oktober
Op 29 oktober starten de werken voor 
de nieuwe carpoolparking (fase 1) in 
de lus van de op- en afrit van de E313 
richting Antwerpen.

In de eerste maanden wordt het terrein 
klaar gemaakt voor de aanleg van de 
nieuwe parking. De voorbereidende 
werken omvatten onder andere:

• Rooien van bomen en groen

• Archeologisch onderzoek

• Grondwerk voor het ophogen en 
vlak maken van de zone voor de 
nieuwe parking

• Bouw van tijdelijke rijstroken voor 
de op- en afrit richting Antwerpen.

Voor de bouw van de nieuwe brug over 
het Albertkanaal wordt op de bestaande 
brug een deel van de afslagstrook naar 
de E313 ingenomen. Er blijft voor het 
verkeer steeds één rijstrook in elke 
richting beschikbaar. 
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FASE 2: 19 november 2018 tot eind 
januari 2019

Geplande werken
• Bouw nieuwe carpoolparking

• Heraanleg Liersebaan vanaf de 
Kanaalstraat tot de brug over de 
E313, rijbanen richting Zandhoven

• Bouw nieuwe brug over 
Albertkanaal op tijdelijke locatie

Verkeerssituatie
• Verkeer op Liersebaan op 1 

versmalde rijstrook in elke richting

• Fietsers volgen een omleiding

• Op- en afrit naar Hasselt 
afgesloten. Omleiding via 
calamiteitenroute
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FASE 3-4: midden januari tot begin 
augustus 2019

Geplande werken
• Bouw nieuwe carpoolparking

• Heraanleg Liersebaan tussen de 
brug over de E313 en de brug over 
het Albertkanaal.

• Bouw nieuwe brug over 
Albertkanaal op tijdelijke locatie

Verkeerssituatie
• Verkeer op Liersebaan op 1 

versmalde rijstrook in elke richting

• Vanaf juli 2019 rijdt het verkeer op 
de Liersebaan over de nieuwe brug 
over het Albertkanaal op haar 
tijdelijke locatie

• Toegang Zagerijstraat mogelijk, 
maar via versmalde doorgang

• Fietsers volgen een omleiding

FASE 5: begin augustus tot eind 
september 2019

Geplande werken
• Bouw nieuwe carpoolparking

• Heraanleg Liersebaan tussen 
de brug over de E313 en de 
Kanaalstraat, rijbanen richting Lier.

• Afbraak bestaande brug over 
Albertkanaal

Verkeerssituatie
• Verkeer op Liersebaan op 1 

versmalde rijstrook in elke richting

• Fietsers volgen een omleiding

• Op- en afrit naar Hasselt 
afgesloten. Omleiding via 
calamiteitenroute.

• Kanaalstraat tijdelijk afgesloten 
van Liersebaan
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FASE 6: juli en augustus 2020

Geplande werken
• Verplaatsen nieuwe brug over 

Albertkanaal naar definitieve 
locatie

• Heraanleg Liersebaan tussen het 
Albertkanaal en de Vaartstraat.

Verkeerssituatie
• Verkeer op Liersebaan 

onderbroken in beide richtingen.

• Omleiding via Herentalsebaan en 
Vierselbaan

• Fietsers volgen een omleiding over 
de brug Viersel

• Op- en afrit naar Antwerpen 
afgesloten. Omleiding via 
calamiteitenroute.
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Blijf op de hoogte

Meer informatie

Projectwebsite 
Op www.wegenenverkeer.be/zandhoven vindt u 

steeds de algemene projectinformatie.

Digitale nieuwsbrief 
Schrijf u in via bovenstaande link en blijf op de 

hoogte van fasewissels en belangrijke werken.

Vragen?  
Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via  
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be  
of 0468 03 53 84 (tijdens kantooruren).
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