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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: -

14/03/2019 (update 17/06/2019)

ANTWERPEN: wegenwerken op- en afrittencomplex 13 “Kanaaldok” van R2
Door wegenwerken op het op- en afrittencomplex 13 “Kanaaldok B1/B2” van de R2 in
Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin
juni 2019. De werken verlopen in 3 fasen.
Fase 1: 3 juni – 14 juli 2019
o Vernieuwen op- en afrit zuidzijde
 Oprit komende van de N180 richting verkeerswisselaar A12
 Afrit komende van Frans Tijsmanstunnel richting N180
Fase 2: eind juni – eind augustus 2019
o Vernieuwen op- en afrit noordzijde
 Oprit richting Frans Tijsmanstunnel komende van N180 (2A: vanaf 25 juni)
 Afrit komende van verkeerswisselaar A12 richting N180 (2B: vanaf 29 juli)
Fase 3: enkele weekends
o Herstelling wegdek R2 richting Frans Tijsmanstunnel, tussen verkeerswisselaar A12
en op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 tijdens één weekend in juli (5-7 juli) en
twee weekends in augustus (nader te bepalen).
Meer informatie over deze werken (hinder, kaarten, updates, …):
http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-op-en-afrittencomplex-kanaaldok-b1b2-van-r2
De lokale omleidingen zijn dit keer wel geschikt voor het UV (zie kaartje op website).
Voor UV vanaf de autosnelwegen A12 of R2 naar de N180 Noorderlaan: vanaf R2 - A12
uitrit 13 “Stabroek” – N111 Stabroeksebaan – N180 Antwerpsebaan, Kruisweg, Noorderlaan
Voor UV vanaf Noorderlaan naar R2 richting Kallo: N180 Noorderlaan, Kruisweg,
Antwerpsebaan – N111 Stabroeksebaan – oprit A12/R2 – R2 richting Kallo.
Vermoedelijk einde van de werken: eind augustus 2019.
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