Eerste fase heraanleg E34 van start: werken aan kant richting
Antwerpen
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van
de vernieuwing van de E34 ter hoogte van Oud-Turnhout/Turnhout.

Aannemer gestart met opbraak oude wegdek
Gisteren, dinsdag 3 april, is de aannemer begonnen aan de eerste fase van de heraanleg van de E34
tussen Oud-Turnhout en Turnhout. In deze fase wordt er gewerkt op de kant richting Antwerpen.
Het verkeer rijdt sinds zaterdag 31 maart in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Deze
verkeerssituatie blijft zo tot het einde van de werken tegen eind juni.
Voordat de aannemer een nieuw wegdek kan aanleggen, moet uiteraard eerst het huidige
betonnen wegdek verwijderd worden. Deze klus wordt dan ook als eerste uitgevoerd. Het
opbreken van het oude doorlopend gewapend beton over een afstand van 7km kan mogelijk
geluidshinder veroorzaken voor omwonenden in de omgeving van de snelweg. De aannemer tracht
de overlast hiervan wel tot een minimum te beperken. Doorgaans wordt gewapend beton
verbrijzeld door een excentrische valblok of door een boorhamer bevestigd op een kraan. Op de
E34 maakt de aannemer echter gebruik van een methode met ultrasone trillingen (RMI). Deze
trillingen doen het beton barsten en veroorzaken minder lawaai. Hoe dit juist in zijn werk gaat kan
je bekijken in onderstaand filmpje:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eF4WIUzDcEU
De aannemer heeft drie van dergelijke machines ter beschikking, die ook alle drie gelijktijdig
worden ingezet op de E34 om de werken zo snel mogelijk te laten vorderen. Het opbreken van het
oude wegdek richting Antwerpen zal vermoedelijk tegen eind volgende week afgerond zijn. Vanaf
dan kan de aannemer starten met de grondwerken, het plaatsen van de funderingslagen en het
aanleggen van het nieuwe wegdek in asfalt. In mei, wanneer de werken van kant wisselen, worden
deze werken ook uitgevoerd richting Nederland.

Blijf op de hoogte
Meer informatie, kaartmateriaal en de laatste stand van zaken over de werken op de E34 kan je
steeds terug vinden op onze website: www.wegenenverkeer.be/werkenE34.

