Op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2:
asfaltherstellingen tijdens het weekend van 5-6 juli

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de
hoogte over werken aan gewest- en snelwegen in en rond het Antwerpse havengebied.
Begin juni startte AWV met de vernieuwing van het op- en afrittencomplex Kanaaldok
B1/B2 (nr. 13) van de R2. De werken bevinden zich op dit moment aan de zuidelijke op- en
afrit (fase 1) en de noordelijke oprit (richting Gent) (fase 2A).
Asfaltherstellingen op R2 in het weekend van 5 tot 7 juli
Komend weekend, van vrijdag 5 juli om 19u tot zaterdag 6 juli om 22u werkt AWV aan het
wegdek van de R2 richting Gent, tussen de verkeerswisselaar met de A12 en de Frans
Tijsmanstunnel. De asfaltverharding is er op enkele plaatsen in slechte staat, waardoor er
herstellingen dienen te gebeuren. Maandagavond 8 juli, van 19u tot ongeveer
middernacht, brengen we de belijning aan op de nieuwe asfaltstroken.
Om de herstellingen uit te voeren, neemt de aannemer plaatselijk een of meerdere
rijstroken in. Er blijft wel altijd minstens één rijstrook beschikbaar, zodat het verkeer naar
Gent altijd langs de werken kan passeren.

Ook tijdens twee weekends in augustus volgen nog enkele asfaltherstellingen. Wanneer dit
precies zal plaatsvinden, communiceren we in een volgende nieuwsbrief.

Bouwverlof van 12 tot en met 28 juli
Op vrijdagavond 12 juli gaat het bouwverlof in. De aannemer is met van vakantie tot en
met zondag 28 juli. Tijdens het verlof zijn alle op- of afritten open voor het verkeer.
Op maandag 29 juli gaan de werken verder aan de op- en afrit aan de noordzijde (fase 2A +
2B) van de R2.
Meer info
Nog vragen over de werken? Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
of bellen op 0468 03 53 84. Op www.wegenenverkeer.be/antwerpen vind je bovendien
altijd de meest recente informatie over dit project.

