Saneringswerken Jan De Vostunnel afgerond – koker richting
Antwerpen maandagochtend terug open
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van
de werken in de Jan De Vostunnel (A112) in Antwerpen.

Jan De Vostunnel maandagochtend opnieuw open
De saneringswerken (asbestverwijdering) in de Jan De Vostunnel zijn volledig volgens schema
verlopen en zullen dit weekend afgerond worden. In de nacht van zondag 13 op maandag 14
augustus zal de aannemer alle signalisatie weghalen, zodat de tunnelkoker richting Antwerpen voor
de ochtendspits opnieuw opengesteld kan worden. Tijdens deze nacht zal het viaduct van de A12 in
Wilrijk richting Antwerpen gedurende korte tijd (tweetal uur) afgesloten zijn. Het verkeer rijdt dan
parallel bovengronds via de Boomsesteenweg (N177) en de Jan De Voslei (N186).

Fase 2 verschuift naar begin 2018
Nu de saneringswerken achter de rug zijn is ook de eerste fase met de meeste hinder voor het
verkeer gepasseerd. In de tweede fase van de werken zal het Agentschap Wegen en Verkeer de
elektromechanische uitrusting van de tunnelkoker richting Antwerpen vernieuwen. Deze tweede
fase was oorspronkelijk in het najaar gepland, maar verschuift nu naar begin 2018. De hinder zal
tijdens deze fase beperkt zijn omdat er dan enkel ‘s nachts wordt gewerkt. De omleidingen die
reeds golden tijdens de saneringswerken blijven ’s nachts van kracht. Overdag zullen beide kokers
gewoon open zijn voor het verkeer.

Meer informatie
Alle informatie over de werken is steeds terug te vinden op de website van het agentschap:
www.wegenenverkeer.be/antwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook inschrijven op een
digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven tijdens de werken. AWV heeft voor omwonenden
en ondernemers in de buurt van de werf ook een bereikbaarheidsadviseur voorzien. Zij kunnen met
vragen, bezorgdheden of suggesties over de werf steeds terecht op
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen naar 0477 477 476.

