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Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer

De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het
transport verkend te worden.

Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg
en dient bij de vergunning gevoegd te worden.

WerfID: - 12/8/2022

MECHELEN: R12: fase 2

Omwille van wegenwerken op de R12 (Van Benedenlaan, Schuttersvest, H. Speecqvest) in
Mechelen is de doorgang van uitzonderlijk moeilijk tot onmogelijk vanaf 22 augustus 2022.

Tot 4 september is er slechts 1 rijstrook per rijrichting, d.w.z. beperkte breedte naast de
werfzone.

Vanaf 5 september wordt er enkelrichtingsverkeer ingesteld vanaf Brusselpoort richting
Leuvensepoort (= kruispunt van R12 met N26 Leuvensesteenweg). In deze richting zijn weer 2
rijstroken beschikbaar. UV in de andere rijrichting zal vanaf 5 september de omleiding moeten
volgen.

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale
hoogte van 450 cm en een maximale massa van 90 ton (geldig heen en terug),

- vanaf kruising R12/Battelsesteenweg

- Battelsesteenweg
voor de hele Battelsesteenweg gelden volgende beperkingen:
- het avondspitsuur is geldig van 15 tot 18 u (ipv 16 t ot 18 u)
- UV met breedte > 3 m is niet toegelaten tijdens de spitsuren (`s morgens van 7 tot
9 u en ` s avonds van 15 tot 18 u).

N16 brug over kanaal Leuven-Dijle overschrijden in de rechterrijstrook, max 5 km/u
zonder remmen
● richting Willebroek: max. 72 ton met max. 12 ton/as - alleen op de brug in de

eigen rijrichting, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting is wel toegelaten
● richting Willebroek: voor massa > 72 ton of aslast > 12 ton - in tegenzin van het

normale verkeer rijden (op de rijbaan richting Mechelen), alleen op de brug
● richting Mechelen: max 90 ton met max 15 ton/as - alleen op de brug in de

eigen rijrichting, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting is wel toegelaten

N109 spoorbrug overschrijden in de as van de rijweg*

B101 heen: tunnel over Zemstbaan overschrijden in de as van de rijstrook*
terug: tunnel overschrijden in de as van de rijbaan, d.w.z. de scheidingslijn tussen
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de 2 rijstroken als as nemen*

N1 enkel voor de heenweg: N1 oprijden richting Zemst en keren aan de autokeuring,
ofwel keren op kruispunt met Zemststeenweg (aan de Carrefour)

N1 Tangent volgen tot kruising met N26 Leuvensesteenweg
LET OP: het stuk Tangent tussen N26 en N15 is nog niet opengesteld voor UV
wegens het ontbreken van de nodige gegevens voor de Dijlebruggen

* voor massa > 60 ton: brug overschrijden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk
voertuig alleen op de brug

BELANGRIJK:
Voor massa > 90 ton moet een nieuwe aanvraag worden ingediend, omdat hiervoor extra
nazicht (en eventueel bijkomend advies) nodig is voor de 3 bruggen in de omleiding.
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