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Drie dagen eenrichtingsverkeer op Koning Albertstraat/
Antwerpsesteenweg (N1) in Mechelen
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Tijdens de eerste week van juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
gedurende drie dagen asfalteringswerken uit op de Koning Albertstraat/
Antwerpsesteenweg (N1) in Mechelen. De werken situeren zich tussen de
kruispunten met de Lange Zandstraat en de Schaliënhoevedreef. Op 3, 4 en 5 juli
wordt de N1 daarvoor gedeeltelijk afgesloten richting Mechelen. De rijrichting
Antwerpen blijft steeds open.
Met deze brief willen we u graag informeren over de werken en de te verwachten
hinder voor het verkeer.

Nieuw wegdek
Het wegdek van de Koning Albertstraat/Antwerpsesteenweg tussen de Lange
Zandstraat en de Schaliënhoevedreef is versleten en vertoont her en der
beschadigingen. Door het asfalt te vernieuwen, wordt vermeden dat de schade
toeneemt en wordt de levensduur van het wegdek verlengd. Het nieuwe wegdek
zal ook het rijcomfort verbeteren.

Hinder en omleidingen
 Tijdens de werken blijft de N1 steeds open voor verkeer richting
Antwerpen.
 Verkeer richting Mechelen moet vanaf het kruispunt met de Bussestraat in
Rumst een omleiding volgen langs de E19 (via de complexen Rumst en
Mechelen-Noord).
 Plaatselijk verkeer is wel mogelijk in beide richtingen tussen de Bussestraat
en de Lange Zandstraat.
 Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder.
 De bussen van De Lijn volgen tijdens de werken een omleiding. Meer info
hierover kan u raadplegen op www.delijn.be.

Lokale bereikbaarheid
Woningen en handelszaken in de werfzone (tussen de Lange Zandstraat en de Schaliënhoevedreef) blijven
te voet of met de fiets steeds bereikbaar. Met de wagen is dit tijdens de werkuren (07u-20u) meestal niet
mogelijk. Na de werkuren is lokaal verkeer beperkt mogelijk en kunnen er leveringen plaatsvinden. Als een
kleeflaag of nieuwe asfaltlaag is aangebracht, kan er minstens enkele uren erna geen verkeer over het
nieuwe wegdek.

Weersafhankelijk
AWV en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo kort en zo klein mogelijk te
houden. Als alles vlot verloopt kunnen de werken mogelijk al op twee dagen afgerond worden.
Opgelet, asfalteringswerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij regenweer bestaat de kans dat de huidige
planning nog gewijzigd wordt.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

Lieven Desmidt
Dienstkringingenieur, Wegen en Verkeer Antwerpen

