Heraanleg E34: maatregelen
voor vlotter en veiliger verkeer
op complex Turnhout-centrum
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op
de hoogte van de werken aan de E34 tussen Lille en Turnhout.

Fase 2 vandaag van start
De werken aan de E34 tussen Lille en Turnhout zijn vandaag een tweede fase
ingegaan. Op dit moment wordt het wegdek richting Nederland opgebroken en
opnieuw aangelegd. Sinds zaterdagavond rijdt het verkeer in beide richtingen op
het vernieuwde wegdek aan de kant richting Antwerpen.

Grote verkeersdrukte op complex Turnhoutcentrum
Tot midden juli blijft het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken
rijden. De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Nederland
zijn afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de complexen van Turnhout-centrum
en Lille.
Dat zorgt zoals voorzien voor een grote verkeersdrukte op het complex van
Turnhout-centrum. Om de toegenomen verkeersdruk op het complex op te vangen
heeft AWV tijdelijke lichten geplaatst. Die lichtenregeling moet ervoor zorgen dat
het extra verkeer komende van de snelweg vlot genoeg de snelweg kan verlaten
en er zich geen file ontwikkelt op de afritten. Dat zorgt immers voor gevaarlijke
situaties. Deze lichtenregeling heeft echter ook als effect dat de
verkeersdoorstroming op de Steenweg op Diest en Steenweg op Zevendonk
bemoeilijkt wordt. AWV, de stad Turnhout en de lokale politie volgen de situatie op
de voet en sturen bij waar mogelijk. Om de verkeersafwikkeling te optimaliseren is
in onderling overleg beslist om een aantal bijkomende maatregelen te nemen.

Maatregelen voor vlotter en veiliger verkeer
Na een eerste evaluatie vandaag hebben de stad Turnhout, de lokale politie en het
Agentschap Wegen en Verkeer beslist om volgende maatregelen te nemen:

 Om de file voor het verkeer op de afrit van Turnhout-centrum uit de
richting van Nederland te beperken wordt een bijkomende rijstrook
voorzien. De pechstrook op de afrit zal omgevormd worden tot extra
rijstrook.
 Om de druk op het complex van Turnhout-centrum en de file uit de richting
van Antwerpen te verminderen zal bijkomende signalisatie geplaatst
worden langs de E34 vóór het complex van Lille om bestuurders te
wijzen op de mogelijkheid om de autosnelweg reeds via het complex

Lille te verlaten.

 Aan de lichtenregeling op het complex Turnhout-centrum zelf wordt
voorlopig niet geraakt. De evolutie van de verkeerssituatie wordt de
eerste dagen nauwlettend in het oog gehouden. Op basis van de
evaluatie hiervan zal beslist worden of eventuele optimalisaties nog
mogelijk zijn. Ook zal de lokale politie de komende dagen nog op het
kruispunt aanwezig zijn om de doorstroming van het verkeer vlot te
houden.

Lichten kruispunt Tielendijk in dienst
In de loop van de avond zullen de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt met
Tielendijk in dienst gaan. De lichten zijn noodzakelijk om de veiligheid van de
zachte weggebruiker te garanderen. Het aantal rijstroken is in beide rijrichtingen
immers verdubbeld. Om overstekende fietsers en voetgangers te beschermen zijn
verkeerslichten dan ook noodzakelijk.

Blijf op de hoogte
Meer informatie, kaartmateriaal en de laatste stand van zaken over deze werken
kan je ook terugvinden op onze website www.wegenenverkeer.be/werkenE34.

