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Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer

De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het
transport verkend te worden.

Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg
en dient bij de vergunning gevoegd te worden.

WerfID: 17344 11/8/2022

TURNHOUT - Steenweg op Tielen: Afsluiting

Omwille van wegenwerken op het kruispunt N140 Steenweg op Gierle en Veedijk in Vosselaar
wordt de Steenweg op Tielen voor alle verkeer afgesloten net ten noorden van het kruispunt
Tieblokkenlaan/Everdongenlaan, van 1 augustus tot 31 oktober 2022.

Mogelijke omleidingen voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 die omwille van
de massa niet over de spoorbrug in R13 in Turnhout mogen rijden:

1. met een maximale hoogte van 470 cm en een maximale massa van 90 ton (geldig
heen en terug, tijdens de werken op de N153 in Wechelderzande van 2 tot 31
augustus 2022):

- Turnhout vanaf kruispunt R13/N140

R13 Turnhout

N12 Oostmalle LET OP: werken op kruispunt met Talondreef van 2 tot 30
augustus: bakens die de rijrichtingen scheiden mogen tijdens de
nacht tijdelijk verplaatst worden, op voorwaarde dat ze
ONMIDDELLIJK en na ELK transport weer op de originele plaats
worden teruggezet

N14 Zoersel brug over E34 overschrijden in de as van de rijstrook* - oprit E34

E34 Wechelderzande uitrit 21 “Lille”
(voor de terugweg: brug over E34 overschrijden volgens een as
gelegen op 7 m van de leuning van de brug*)

N153 Herentals

R15 Herentals brug over Kleine Nete overschrijden in de rechterrijstrook van de
hoodrijbaan*

N13 Herentals brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de
brughelft*
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N13 Geel

N19 Geel

R14 Geel bruggen over de spoorlijn en over Rauwelkoven overschrijden in
de as van de rechterrijstrook*

N19g Kasterlee brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de
rijbaan**

N19 Turnhout brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 8 m van
de leuning van de brug*

R13 Turnhout tot kruispunt met Steenweg op Tielen

2. met een maximale hoogte van 480 cm en een maximale massa van 120 ton (geldig
heen en terug, wanneer de N153 weer opengesteld is):

- Turnhout vanaf kruispunt R13/N140

R13 Turnhout

N12 Oostmalle LET OP: werken op kruispunt met Talondreef van 2 tot 30
augustus: bakens die de rijrichtingen scheiden mogen tijdens de
nacht tijdelijk verplaatst worden, op voorwaarde dat ze
ONMIDDELLIJK en na ELK transport weer op de originele plaats
worden teruggezet

N14 Oostmalle

N153 Wechelderzande brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 7 m van
de leuning van de brug*

N153 Herentals

R15 Herentals brug over Kleine Nete overschrijden in de rechterrijstrook van de
hoodrijbaan*

N13 Herentals brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de
brughelft*

N13 Geel

N19 Geel

R14 Geel bruggen over de spoorlijn en over Rauwelkoven overschrijden in
de as van de rechterrijstrook*

N19g Kasterlee brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de
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rijbaan**

N19 Turnhout brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 8 m van
de leuning van de brug*

R13 Turnhout tot kruispunt met Steenweg op Tielen

* voor massa > 60 ton: brug overschrijden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk
voertuig alleen op de brug
** voor massa > 90 ton: brug overschrijden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk
voertuig alleen op de brug
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