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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: 30646
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OUD-TURNHOUT & MOL: E34: vernieuwing wegdek
Door wegenwerken op de E34 in Oud-Turnhout en tussen het kanaal Dessel-Schoten
(brug inbegrepen) en de Nederlandse grens in Mol (Postel), is de doorgang voor uitzonderlijke
voertuigen moeilijk vanaf 12 juli 2019. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer op twee
versmalde rijstroken in elke richting.
Meer informatie over deze werken (hinder, kaarten, updates, …): http://wegenenverkeer.be/
werken/vernieuwing-wegdek-e34-tussen-oud-turnhout-en-nederlandse-grens
Er wordt gewerkt in 2 zones, die gelijktijdig worden aangepakt, in één rijrichting per fase. Aan
de kant waar er wordt gewerkt zijn de op- en afrit 25 “Oud-Turnhout” afgesloten, evenals de
toegang tot het parkeerterrein bij de Nederlandse grens.





Fase 0: 15 juli tot 12 augustus: voorbereidende werken
Fase 1: 12 augustus tot half september: werken op de rijbaan richting Antwerpen
Fase 2: tweede helft september tot begin november: werken op de rijbaan richting
Nederland.
Fase 3: één weekend in november: plaatsen asfaltverharding op de rijbaan richting
Antwerpen

Omdat de brug over het kanaal Dessel-Schoten mee in de werfzone zit (dit is foutief getekend
op het kaartje op de bovenvermelde website), moet al het verkeer over één brughelft. Dit heeft
een impact op de overschrijdingsvoorwaarden voor het uitzonderlijk vervoer in fasen 1 en 2.
Voor een totale massa van meer dan 60 ton en maximaal 120 ton gelden volgende
overschrijdingsvoorwaarden:
 het uitzonderlijke voertuig rijdt op de scheiding tussen de 2 versmalde rijstroken;
 het uitzonderlijke voertuig mag rijden aan normale snelheid;
 in de eigen rijrichting rijdt het uitzonderlijke voertuig alleen op de brug
 in de andere rijrichting is geen verkeer toegelaten
Voor de uitzonderlijke voertuigen met totale massa > 120 ton zal een bijkomend advies
gevraagd worden. Gelieve rekening te houden met een langere behandelingstermijn van uw
aanvraag.
Vermoedelijk einde van de werken: 11 november 2019
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