Op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2: volgende week start
aannemer weer op na bouwverlof
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.
De voorbije weken genoot de aannemer van een welverdiend bouwverlof. Op maandag 29 juli
starten de werken aan het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 weer op. De aannemer hervat
er de werken aan de noordzijde van de R2 (fase 2). Door de werken zijn zowel de oprit (richting
Frans Tijsmanstunnel) als de afrit (komende van de A12) aan deze zijde van de R2 onderbroken.
Aan de zuidzijde van de R2 zijn de oprit (richting A12) en afrit (komende van de Frans
Tijsmanstunnel) wel opnieuw open, de werken zijn er afgerond.

Verkeerssituatie vanaf 29 juli
Vanaf maandag 29 juli zijn de noordelijke op- en afrit afgesloten:





Verkeer naar de Frans Tijsmanstunnel rijdt via de N180 Kruisweg/Antwerpsebaan naar de
oprit Stabroek op de A12 en vervolgt via de verkeerswisselaar haar weg naar de R2 en de
Tijsmanstunnel.
Verkeer komende van de A12 neemt afrit 13 Stabroek en vervolgt de weg via de N180
Antwerpsebaan/Kruisweg.
De scanners van de douane aan de noordzijde van de R2 blijven tijdens de werken bereikbaar
vanaf de Noorderlaan.
De fietsbus blijft steeds rijden en de halte blijft ook bereikbaar. Tijdens de werken wordt er
voor de fietsbus een tijdelijke aparte doorgang door de werfzone voorzien.

Verdere planning
De werken aan de noordelijke op- en afrit duren naar verwachting tot eind augustus. Eind augustus
zullen er tijdens een weekend ook nog asfaltherstellingen plaatsvinden op de R2 zelf. Zodra deze
concreet gepland zijn, informeren we u hierover via deze nieuwsbrief.

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.

