Planning brugvoegen viaduct Wilrijk (A12) gewijzigd – werken Jan
De Vostunnel (A112) beginnen vrijdagavond
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van
de vernieuwingswerken in de Jan De Vostunnel (A112) en van de werken aan de brugvoegen op het
viaduct van Wilrijk (A12).

Wijziging planning brugvoegen viaduct Wilrijk
Deze zomer vernieuwt het agentschap de brugvoegen op het viaduct van Wilrijk (A12). De planning
van deze werken is recent gewijzigd. De eerste werken waren oorspronkelijk gepland tijdens de
nacht van 7 juni, maar zijn nu verplaatst naar morgennacht. Tijdens de nacht van vrijdag 15 op
zaterdag 16 juni (20u tot 6u) worden er voorbereidende asfalteringswerken uitgevoerd ter hoogte
van de voegen en is de A12 volledig afgesloten richting Brussel. Ook de Bevrijdingstunnel en de
Jan De Vostunnel zijn dan afgesloten voor verkeer richting Brussel. Verder is ook de oprit WilrijkValaar naar de A12 afgesloten. Het verkeer richting Brussel wordt lokaal omgeleid naar de
Boomsesteenweg (N177).
Tijdens het komende weekend (16 en 17 juni) was het eerste van 6 weekends gepland waarin er
aan de brugvoegen zelf gewerkt zou worden. Deze werken worden verplaatst naar het volgende
weekend (23-24 juni). Komend weekend wordt er op het viaduct van Wilrijk dus niet gewerkt.

Vanaf vrijdagavond starten werken in Jan De Vostunnel
De grondige renovatiewerken in de Jan De Vostunnel (A112) gaan wel gewoon door zoals voorzien.
Vanaf vrijdagavond 15 juni (20u) wordt de tunnelkoker richting Brussel gedurende twee
maanden volledig afgesloten. Tijdens deze hele periode geldt steeds dezelfde verkeerssituatie: het
verkeer richting Brussel wordt door de andere koker (richting Antwerpen) gestuurd en zal
nauwelijks hinder ondervinden. Het verkeer richting Antwerpen wordt net als vorig jaar
bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei (N186).
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.

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

