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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief.

Vanaf 27 februari start werken Brusselsesteenweg  
(N1) - ter hoogte van de Carrefour 

Geachte heer, mevrouw,
Beste bewoner,

Zoals u misschien al vernomen heeft, start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
op 27 februari 2017 met werken in uw buurt. Ter hoogte van de Carrefour wordt de 
doorsteek van de Brusselsesteenweg (N1) naar de Zemstbaan volledig heringericht. 

De verschillende verkeersstromen zullen op een duidelijke manier van elkaar 
gescheiden worden, met aparte opstel- en afslagstroken en verkeerseilandjes. Na afloop 
van de werken zal de doorstroming op de N1 heel wat vlotter verlopen. De toegang tot 
de Carrefoursite zal eveneens verbeteren.

Ook voor fietsers wordt het beter: zowel langs de Brusselsesteenweg als ter hoogte 
van de bushalte aan de Zemstbaan worden veilige, vrije fietspaden aangelegd. Dat zal 
het fietscomfort en de veiligheid aanzienlijk verhogen. Er komt bovendien een veilige 
oversteekplaats met verkeerslichten. Zo worden de handelszaken in de omgeving 
makkelijker bereikbaar met de fiets.

Zemst Brusselsesteenweg N1



Zemst Brusselsesteenweg N1: situatie fase 1
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Drie fasen
Fase 1 van de werken start op 27/02 en duurt tot ongeveer eind april. Zowel het 
doorgaand als het plaatselijk verkeer moet dan een omleiding volgen (zie kaartje). 
De Zemstsesteenweg wordt afgesloten tussen de rode kruisen op de kaart. Plaatselijk 
verkeer kan nog door, behalve aan de werfzone zelf (op de kaart in het oranje).

Dan volgt in mei fase 2. Daarin wordt de bushalte en het stuk fietspad aan de kant 
van de Carrefour aangepakt. In de 3de en laatste fase (juni) worden de fietspaden aan 
de Brusselsesteenweg (N1) opnieuw aangelegd. Over deze laatste fases ontvangt u later 
nog informatie via onze nieuwsbrief. Alles samen zullen de werken ongeveer vier en 
een halve maand duren. 

De timing kan nog wijzigen door onverwachte omstandigheden en is zeer sterk 
weersafhankelijk. Bij wijzigingen aan de timing houden wij u op de hoogte via onze 
nieuwsbrief. 

Omleidingen
Om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn er enkele omleidingen van 
kracht. Doorgaand en zwaar verkeer wordt omgeleid via de E19. Bestemmingsverkeer 
en lokaal verkeer kan via de werfzone passeren via versmalde rijstroken. Wel moeten 
ze een omleiding volgen naar de Carrefoursite, aangezien de Geerdegemstraat 
enkelrichting wordt. 

Om verkeer via de Zemtsesteenweg te ontmoedigen wordt deze ook in Hofstade 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en bezoekers kunnen uiteraard wel tot 
op hun bestemming in de wijk raken. 



Nieuwsbrief
Wij raden u graag aan u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Zo ontvangt u steeds 
nieuws over de laatste stand van zaken en blijft u op de hoogte van de vordering van 
de werken. U kan zich inschrijven via de webpagina van dit project:  
www.wegenenverkeer.be/mechelen. 

Hoewel we de hinder tot een absoluut minimum trachten te beperken, zal die 
er onvermijdelijk zijn. Wij vragen u daarom om uw begrip. Het resultaat van de 
werken wordt een veiliger, vlotter en comfortabeler kruispunt, wat vast en zeker de 
leefbaarheid van de hele buurt ten goede zal komen.

Bereikbaarheidsadviseur 
Heeft u nog vragen over uw bereikbaarheid? Bel gerust tijdens kantooruren onze 
bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0477/477 476 of mail naar 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be . 

Met vriendelijke groeten,

Lieven Desmidt
Dienstkringingenieur AWV

Hofstade
Venne

Weerde

Zemst Brusselsesteenweg: omleidingen van 27/02/2017 t.e.m. eind april

Zenne

Zen
ne

Zen
ne

Brusselsesteenweg

Tervuursesteenweg

Jubellaan

Ju
be

lla
an

Ze
m

st
se

st
ee

nw
eg

Ge
er

de
ge

m
st

ra
at

Zemstbaan

R. Shum
anlaan

Da
m

st
ra

at
Brusselsesteenweg

MECHELEN
ANTWERPEN

VILVOORDE
MACHELEN

VILVOORDE

MECHELEN

Technopolis

werfzone

afgesloten

omleiding doorgaand verkeer

omleiding lokaal verkeer

omleiding fietsers

commerciële zone

tunnel

N1

N1

A1

E19

A1

E19

Wegen en Verkeer Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41

2018 Antwerpen
03 224 68 11

wegen.antwerpen@vlaanderen.be


