Werken Jan De Vostunnel dag vroeger van start
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) u graag op de hoogte van de
werken in de Jan De Vostunnel in Antwerpen.

Werken starten dag eerder
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd zullen de werken aan de tunnel een dag
eerder starten. Dat betekent dat de tunnelkoker richting Antwerpen al in de nacht van 8 op 9 juli
wordt afgesloten. De vroegere start is te wijten aan het slechte weer dat zondag voorspeld wordt
en dat niet toelaat tijdelijke markeringen aan te brengen die nodig zijn voor de veilige
verkeersafwikkeling rond de werf. Voor de rest blijft de planning van de werf behouden. We
herhalen nog kort de timing van de werken en de verkeerssituatie.

Timing en fasering van de werken
Deze zomer wordt enkel gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen, volgend jaar is het de beurt
aan de koker richting Brussel. We onderscheiden twee types werken: de saneringswerken
(asbestverwijdering) en de werken aan de tunneltechnieken (elektromechanische werken).



De saneringswerken in de tunnel starten 9 juli en duren tot de week van 14 augustus. Dan
wordt de tunnelkoker richting Antwerpen permanent afgesloten.
De werken voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting starten later in het
najaar. Deze werken duren ongeveer twee maanden en zullen louter ’s nachts uitgevoerd
worden.

Tunnelkoker richting Antwerpen dicht
De belangrijkste hinder situeert zich tussen 9 juli en 14 augustus. In de nacht van 8 op 9 juli wordt
de tunnelkoker richting Antwerpen afgesloten voor het verkeer en dit tot de week van 14 augustus.
Voor het verkeer richting Antwerpen zijn verschillende routes voorzien:





het verkeer richting Gent en Brugge wordt bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei
(N186),
wie naar Antwerpen-centrum moet, wordt via de Bevrijdingstunnel naar de R1 omgeleid,
het lokale verkeer rijdt via de Jan Van Rijswijcklaan (N177),
wie grotere afstanden moet afleggen, wordt aangeraden de E19 te nemen.

Verkeer richting Brussel kan steeds door de Jan De Vostunnel blijven rijden. Tijdens de werken aan
de elektromechanische uitrusting dit najaar wordt enkel ’s nachts gewerkt. De omleidingen die
golden tijdens de saneringswerken, zijn dan ’s nachts van kracht. Overdag zijn beide kokers gewoon
open voor verkeer.

Veiligheid voorop
Asbest vormt geen risico in gebonden toestand zolang het materiaal niet gemanipuleerd wordt
(erin breken, slijpen, schuren). Wanneer er bijvoorbeeld in gebroken of geslepen wordt kunnen
vezels vrij komen die ingeademd kunnen worden en schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom
moet het verwijderen van asbesthoudende materialen met de grootste zorg gebeuren. Voor het
verwijderen van de asbesthoudende bekledingen in de tunnel wordt een beroep gedaan op een
erkende en gespecialiseerde firma. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemers nemen
alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er tijdens en na de werken geen
enkel risico is voor de werknemers en omgeving. Maatregelen die genomen worden:









platen worden bevochtigd en gefixeerd
platen worden gedemonteerd zonder ze te breken
de werkzone waar de plafondplaten worden gedemonteerd wordt met een hermetische
omtenting afgesloten en in onderdruk geplaatst. Er worden toegangs- en
decontaminatiesassen voor materiaal en personeel voorzien
een erkend laboratorium controleert de luchtkwaliteit
opgeleid personeel voert werkzaamheden uit, voorzien van alle beschermingsmiddelen
(wegwerpoveralls, stofmaskers of volgelaatsmaskers, veiligheidslaarzen,
wegwerphandschoenen)
het afval wordt verpakt en in afgeschermde containers afgevoerd

Een bereikbaarheidsadviseur voor al uw vragen
Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een
bereikbaarheidsadviseur aan. Samen met zijn team luistert hij naar uw vragen, bespreekt ze met de
werfleiding en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord. Mailen kan naar
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. Bellen kan naar 0477/477 476.

Blijf op de hoogte
Op de website van het agentschap kan u steeds de meest actuele info over deze werken
raadplegen: www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

