Vernieuwing E34 tussen Oud-Turnhout en grens Nederland start
op 12 juli
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van
de vernieuwingswerken op de E34 tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland.
Zoals aangekondigd, gaat het agentschap deze zomer verder met de structurele onderhoudswerken
op de E34. We vernieuwen de autosnelweg in twee zones: ter hoogte van het op- en
afrittencomplex in Oud-Turnhout (25) en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de
Nederlandse grens (grondgebied Mol-Postel).

Situering van de werken.

Voorbereidingen van 12 juli tot begin augustus
In de eerste maand worden eerst nog voorbereidende werken uitgevoerd, waarbij de hinder voor
het verkeer beperkt blijft. Het gaat dan om de aanleg van doorsteken in de middenberm,
pechhavens en tijdelijke markeringen.
Tijdens deze voorbereidingen rijdt het verkeer richting Nederland op versmalde rijstroken, aan 70
km/u. Het verkeer richting Antwerpen ondervindt hier nog geen hinder van en ook de op- en
afritten blijven open.

Bestaande wegdek vervangen door asfalt vanaf 12 augustus
Op 12 augustus starten we dan met de eigenlijke onderhoudswerken, waarbij we eerst de
rijstroken richting Antwerpen aanpakken (begin augustus tot midden september) en vervolgens
de rijstroken richting Nederland (tweede helft september tot begin november).
Het verkeer op de E34 kan steeds in beide richtingen blijven rijden, uitgezonderd tijdens één
weekend op het einde van de werken, wanneer de rijstroken richting Antwerpen volledig
afgesloten zijn. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke

richting, op één zijde van de snelweg. Autoverkeer wordt telkens via een doorsteek in de
middenberm naar de andere kant geloodst
Op de hoofdwerken komen we in een volgende nieuwsbrief nog uitgebreid terug.

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

