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Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het
transport verkend te worden.
(Elke aanpassing dient bij het Team zwaar vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg
en dient bij de vergunning gevoegd te worden.
WerfID: -

18/10/2016

ANTWERPEN-KALLO: R2: Tijsmanstunnel/Liefkenshoektunnel/Beverentunnel
Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in
Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder
voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er op de dagen dat er in de één van deze tunnels wordt gewerkt een
uitbreiding voorzien van de normale rijtijdvensters, zoals voorzien in artikel 30 van het KB
van 2/6/2010. Het normale rijtijdvenster: van 21 u tot 6 u, wordt dan: van anderhalf uur voor
de sluiting van de tunnel, maar niet vroeger dan 19 u tot 7 u, enkel geldig in het havengebied
zoals aangeduid op onderstaande afbeelding (zie volgende pagina). Zo verliezen de
uitzonderlijke transport geen dag oponthoud door de soms onaangekondigde sluiting van
één van de tunnnels.
Voorbeeld 1: werken in Tijsmanstunnel vanaf 21 u, vertrek mogelijk vanaf 19.30 u.
Voorbeeld 2: werken in Liefkenshoektunnel vanaf 20.30 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u.
Voorbeeld 3: werken in Beverentunnel vanaf 20 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u (en niet vanaf
18.30 u).
Deze zone wordt op linkeroever begrensd door de N451 en de N49 (N49 is niet inbegrepen;
Keetberglaan zit wel in de zone), op rechteroever door Oosterweelsteenweg, Royerssluis,
Albertkanaal, Straatsburgbrug, Vosseschijnstraat, Oosterweelsteenweg, Noorderlaan (let op:
tussen Groenendaallaan en Oosterweelsteenweg is de Noorderlaan niet inbegrepen in de
zone met aangepaste rijtijden), R2 en A12 (wel inbegrepen vanaf R2 tot grens Zandvliet).
Buiten dit afgebakend gebied moeten de normale rijtijden zoals vermeld in artikel 30 van het
KB van 02/06/2010 nageleefd worden. Wachten kan in het afgebakend gebied, op een plaats
waar het andere verkeer niet gehinderd wordt.
Deze regeling is niet geldig voor onderhoudswerken in de Kennedytunnel in Antwerpen.
Een grotere kaart is beschikbaar op:
http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/uitzonderlijkvervoer/Antwerpen_Kallo_R2_zone_uitb
reiding_rijtijden.pdf
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