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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.
GipodID: 1552338 – 1374420 - 1978790
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TURNHOUT: Steenweg op Tielen: wegenwerken
Door wegenwerken op de Steenweg op Tielen in Turnhout, tussen R13 en kruispunt met
Parkring, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf begin maart 2018.
Tijdens de voorbereidende werken is de breedte beperkt tot 1 rijstrook en wordt
enkelrichtingsverkeer ingesteld (toegelaten rijrichting = naar R13).
Transporten met een totale massa van maximaal 60 ton kunnen nog steeds de route via de
R13 over de spoorbrug rijden. Zwaardere transporten die niet over de spoorbrug mogen
moeten onderstaande omleiding volgen.
Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van
120 ton: R13 Turnhout – N19 Turnhout (brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen
op 8 m van de leuning van de brug) – N19 Kasterlee – N19g Geel (brug over kanaal
Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de rijbaan) – R14 Geel (bruggen over
Rauwelkoven en over de spoorlijn overschrijden in de rechterrijstrook) – N19 Westerlo (brug
over Albertkanaal overschrijden in de as van de rechterrijstrook) – uitrit naar noordelijke
rotonde – N156 Olen – N152 Olen (brug over Albertkanaal overschrijden in de as van de brug)
– N13 Herentals (brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de brughelft)
– R15 Herentals (brug over Kleine Nete overschrijden in de rechterrijstrook van de
hoofdrijbaan) – N153 Wechelderzande (brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen
op 7 m van de leuning van de brug) – N153 Oostmalle – N14 Oostmalle – N12 Turnhout –
R13 Turnhout – N140 Turnhout (Steenweg op Gierle – Muizenvenstraat – Slachthuisstraat –
Tieblokkenlaan – Steenweg op Tielen). Deze omleiding is geldig heen en terug.
Overschrijdingsvoorwaarden voor alle bruggen, behalve voor brug in N19g over kanaal
Herentals-Bocholt en brug in N19 over Albertkanaal: voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder
remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug
Overschrijdingsvoorwaarden voor brug in N19g over kanaal Herentals-Bocholt en brug in N19
over Albertkanaa: voor massa > 90 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig
alleen op de brug
Vermoedelijk einde van de werken: eind 2018
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