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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: -

05/08/2019

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 onmogelijk vanaf 5 augustus 2019.
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. De reisweg via Everdongenlaan kan niet vergund
worden omdat de gegevens van de brug over de Aa ontbreken om hierover zwaar UV toe te
laten.
Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van
120 ton vanaf kruising R13 met Steenweg op Tielen tot kruising Tieblokkenlaan en Steenweg
op Tielen (geldig heen en terug):
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Brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen
op 8 m van de leuning van de brug
Brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in
de as van de rijbaan
Bruggen over Rauwelkoven en over de spoorlijn
overschrijden in de rechterrijstrook
Brug over Albertkanaal overschrijden in de as van de
rechterrijstrook – uitrit naar noordelijke rotonde Nijverheidsstraat
Industrielaan
Brug over Albertkanaal overschrijden in de as van de
brug
Brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in
de as van de brughelft
Brug over Kleine Nete overschrijden in de
rechterrijstrook van de hoofdrijbaan
Brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen
op 7 m van de leuning van de brug
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Steenweg op Gierle – Muizenvenstraat –
Slachthuisstraat – Tieblokkenlaan – tot kruising met
Steenweg op Tielen
Overschrijdingsvoorwaarden voor brug in N19g over kanaal Herentals-Bocholt en brug in N19
over Albertkanaal: voor massa > 90 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig
alleen op de brug
Overschrijdingsvoorwaarden voor alle andere bruggen: voor massa > 60 ton: max 5 km/u
zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug
Ter informatie:
De spoorbrug in R13 heeft een brugklasse 60/15. Dit wil zeggen dat alle transporten met
maximale massa van 60 ton zonder meer over deze brug mogen rijden. Voor zwaardere
transporten moet elke configuratie apart worden bekeken (combinatie aslasten en
asafstanden) en kan er advies gevraagd worden. Zo zijn er momenteel al positieve adviezen
voor meer dan 120 ton. Let op: dit wil niet zeggen dat elk transport onder de 120 ton zomaar
over de spoorbrug kan rijden. Door deze positieve adviezen kan er in de toekomst vaker over
de spoorbrug gereden worden en moet er minder rondgereden worden.
Voor netwerkvergunningen wordt nooit een advies gevraagd, die kunnen gebruik maken van
de andere takken in het netwerk.
Wanneer de vergunning dringend gewenst is, gelieve een andere route (zonder advies) te
zoeken, want bij adviesaanvraag is er meer tijd nodig om de vergunning af te leveren (en
bestaat tevens het risico dat het advies negatief is).
Vermoedelijk einde van de werken: eind februari 2020
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