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Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande omleidingen dienen 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: 18384

15/03/2018

TURNHOUT/OUD-TURNHOUT: E34: wegenwerken
Door wegenwerken op de E34 in Turnhout en Oud-Turnhout, is de doorgang voor
uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 6 maart 2018. De lokale omleidingen via uitrit 23
mogen niet gevolgd worden door het uitzonderlijk vervoer!

Voorbereidende werken (begin maart tot begin april)
Tijdens de voorbereidende werken (vanaf 6 maart) is er beperkte hinder richting Nederland,
het verkeer rijdt over twee versmalde rijstroken en de op- en afritten van het complex nr. 24
Turnhout-Centrum worden verkort. Richting Antwerpen is er geen hinder voor het verkeer.

Fase 1: werken richting Antwerpen (begin april tot mei 2018)
Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken; verkeer richting Antwerpen
wordt via de middenberm doorgestoken naar de tegengestelde rijrichting.
De afrit van de E34 komende van Nederland naar de N19 is afgesloten voor alle verkeer.
De plaatselijke omleiding via afrit 23 Turnhout-West is niet toegelaten voor zwaar uitzonderlijk
vervoer. De oprit van de N19 naar de E34 richting Nederland blijft open, maar ingekort.
Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van
120 ton (enkel geldig heen): E34 uitrit 25 “Oud-Turnhout” - brug in N18 over E34
overschrijden in de rechterrijstrook, zo dicht mogelijk bij de boordsteen (voor massa > 60 ton
gelden volgende voorwaarden: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de
brug) – N18 Retie – R18 Retie (Pijlstraat) – N123 Kasterlee – N19 Kasterlee – N123 Kasterlee
– N19g Kasterlee – N19 Turnhout: brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op
8 m van de leuning van de brug (voor massa > 60 ton gelden volgende voorwaarden: max
5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug).
Uitzonderlijke voertuigen die bovenstaande omleiding via Retie en Kasterlee niet kunnen
nemen, mogen onderstaande omleiding via Oud-Turnhout volgen onder strikte voorwaarden
(enkel geldig heen): E34 uitrit 25 “Oud-Turnhout” – N18 Oud-Turnhout – R13 Turnhout – N19
Turnhout. De gemeente Oud-Turnhout moet op voorhand ingelicht worden van de
doortocht van het uitzonderlijke transport (meer informatie, zie onderaan deze nota).
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Deze omleidingen mogen in fase 1 niet in de andere richting gevolgd worden. Verkeer in de
andere richting moet vanaf N19 via de normale oprit 24 de E34 richting Nederland oprijden.
Let op om tijdig de juiste uitrit te nemen. Doorrijden voorbij de afgesloten uitrit 24 is
niet toegelaten!

Fase 2: werken richting Nederland (mei tot juni 2018)
Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken; verkeer richting Nederland
wordt via de middenberm doorgestoken naar de tegengestelde rijrichting.
De oprit van de N19 naar de E34 richting Nederland is afgesloten voor alle verkeer. De
plaatselijke omleiding via oprit 23 Turnhout-West is niet toegelaten voor zwaar uitzonderlijk
vervoer. De afrit van de E34 komende van Nederland naar de N19 blijft open, maar ingekort.
Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 (enkel geldig heen): vanaf
N19 Turnhout – N19 Kasterlee – N19g Kasterlee – N123 Kasterlee – N19 Kasterlee – N123
Retie – R18 Retie (Pijlstraat) – N18 Oud-Turnhout: oprit E34 richting Nederland.
Uitzonderlijke voertuigen die bovenstaande omleiding via Kasterlee en Retie niet kunnen
volgen, mogen de onderstaande omleiding via Oud-Turnhout volgen onder strikte
voorwaarden (enkel geldig heen) (voor een maximale massa van 120 ton): N19 Turnhout:
brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 8 m van de leuning van de brug (voor
massa > 60 gelden volgende voorwaarden: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig
alleen op de brug) – R13 Turnhout – N18 Oud-Turnhout: brug over E34 overschrijden in de
rechterrijstrook, zo dicht mogelijk bij de boordsteen (voor massa > 60 ton gelden volgende
voorwaarden: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) – oprit
E34 richting Nederland.
De gemeente Oud-Turnhout moet op voorhand ingelicht worden van de doortocht van
het uitzonderlijke transport (meer informatie, zie onderaan deze nota).
Deze omleidingen mogen in fase 2 niet in de andere richting gevolgd worden. Verkeer in de
andere richting moet gebruik maken van de uitrit 24 van de E34 komende uit Nederland om
aan te sluiten op de N19.

Fase 3: werken richting Antwerpen (1 weekend eind juni 2018)
Aanleg van de toplaag richting Antwerpen. De snelweg wordt dan gedurende één weekend
voor alle verkeer afgesloten.
Meer info over deze werken (timing, fasering, maatregelen, …):
http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-e34-tussen-turnhout-en-oud-turnhout
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Oud-Turnhout
De gemeente Oud-Turnhout is akkoord om tijdelijk (lees: gedurende de werken aan de E34)
doorgang te verlenen aan uitzonderlijke transporten die omwille van de wegenwerken op de
E34 de normale oprit of afrit 24 “Turnhout-Centrum” niet kunnen gebruiken en die niet via de
omleiding langs Retie en Kasterlee kunnen rijden. De geldende massabeperking in het
centrum van Oud-Turnhout is tijdelijk niet van toepassing op het uitzonderlijk vervoer voor
zover aan onderstaande voorwaarden voldaan is.
De gemeente Oud-Turnhout vraagt om minstens 3 werkdagen op voorhand ingelicht te
worden, via e-mail naar mobiliteit@oud-turnhout.be met vermelding van volgende gegevens:
-

datum van transport
eventueel uur van doortocht
afmetingen en massa van het transport
nummer van de vergunning uitzonderlijk vervoer
nummerplaten van de voertuigen, zowel trekkend voertuig als getrokken voertuig
(u rijdt immers door een zone met massabeperking 3,5 ton die elektronisch wordt
gecontroleerd door automatische camera’s met nummerplaatherkenning)

Na het einde van de werken, zal de massabeperking in het centrum van Oud-Turnhout
opnieuw strikt worden toegepast.
Vermoedelijk einde van de werken: begin juli 2018
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