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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.
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MECHELEN: R12 Olivetenvest-G.Gezellelaan

Door de tijdelijke herinrichting van de Vesten (R12) in Mechelen, wordt er voor doorgaand
verkeer enkelrichtingsverkeer opgelegd op de R12. Dit enkelrichtingsverkeer is toegelaten op
de buitenring. Op de binnenring is plaatselijk verkeer toegelaten om de straten van de
binnenstad te kunnen bereiken. Doorgaand verkeer op de binnenring is niet toegelaten, ook
niet voor uitzonderlijk vervoer, alleen bussen en hulpdiensten mogen de “verkeersknips” op de
kruispunten gebruiken.

Uitzonderlijk vervoer in de andere rijrichting kan gebruik maken van de nieuwe Tangent.
Het deel tussen N15 en N26 is voorlopig enkel toegelaten voor UV met massa conform
technisch reglement wegens het ontbreken van gegevens over de Dijlebruggen. Het stuk
Tangent tussen N26 en N1 is wel toegelaten voor het UV, met een maximale hoogte van 4,50
m. UV dat vanaf de N1 weer de aansluiting met de N16 wil maken (via B101 en N109) moet
hiervoor een vergunning op reisweg aanvragen, wegens nazicht van de tunnel over de
Zemstbaan (onder B101) en de spoorbrug in de N109.

Voor het veelgebruikte stuk van de R12 tussen kruispunt Battelsesteenweg en kruispunt N1 is
er lokaal geen alternatief beschikbaar. De bruggen in het Battelcomplex zijn onvoldoende sterk
voor al het zwaar UV dat nu via Battelsesteenweg en R12 rijdt. Daarom is er afgesproken met
AWV en stad Mechelen dat UV op dat stuk van de R12 in beide rijrichtingen kan blijven rijden.

Door deze nota bij de vergunning te voegen, mag het UV op de R12 Olivetenvest en G.
Gezellelaan rijden, in tegenzin van het normale verkeer, over de busstrook. Gelieve
grondig te gaan verkennen op het kruispunt Battelsesteenweg/R12 omdat er minder ruimte is
voor linksafslaand UV door extra verkeersborden.

Deze afwijking is zowel geldig voor reeds afgeleverde reiswegvergunningen, als voor
netwerkvergunningen. Binnenkort komt er een update van de netwerken, waarin de
aanpassingen in Mechelen en de afwijking voor dit stuk van de R12 zal worden opgenomen.
In nieuwe reiswegvergunningen wordt de afwijking opgenomen in de reisweg.
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