Werken E34: vernieuwing snelweg op schema
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.

Werken E34 op schema
Op maandag 10 april is de aannemer begonnen aan de vernieuwing van de E34 tussen Lille en
Turnhout in de richting van Antwerpen. Het verkeer rijdt sindsdien in beide richtingen over twee
versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. De werken in fase 1 vorderen goed en liggen
momenteel op schema om tegen eind mei klaar te zijn. Vanaf dan wisselen de werken van kant en
wordt de snelweg richting Nederland onder handen genomen tot aan het bouwverlof (midden juli).

Meer beelden van de werken op de E34 kan je bekijken op de website van de aannemer.

Geen tijdelijke afrit aan Turnhout-Centrum
Omdat het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (24) tijdens de werken aan de E34 extra
verkeer te verwerken krijgt, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een tijdlang de optie
overwogen om hier een tijdelijke afrit aan te leggen in de richting van Nederland. Na onderzoek en
overleg met de stad Turnhout is echter beslist om deze tijdelijke maatregel niet uit te voeren. De
beschikbare ruimte aan het complex is immers te beperkt om een degelijke, vlotte en veilige afrit
mogelijk te maken. Om de verkeersafwikkeling aan het complex Turnhout-Centrum tijdens fase 2
(vernieuwing wegdek richting Nederland) in goede banen te leiden, zal AWV tijdelijke
verkeerslichten voorzien.

Verkeerslichten kruispunt N19/Tielendijk op komst
In de marge van de werken aan de E34 maakte AWV eerder al bekend dat het nabijgelegen
kruispunt van de Steenweg op Diest (N19) met Tielendijk, uitgerust wordt met verkeerslichten.
Deze permanente verkeerslichten zullen fietsers en voetgangers toelaten om het kruispunt
voortaan op een veilige manier over te steken. De plaatsing van de lichten is voorzien in de loop
van de komende weken. Tegen eind deze maand verwacht AWV de nieuwe verkeerslichten volledig
in gebruik te kunnen nemen.

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.

