Werken aan Scheldelaan starten vanaf maandag 13 maart 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 al gewijzigde verkeersituatie door plaatsing voetgangersbrug
Met deze digitale nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de
hoogte over de werken op de Scheldelaan (N101) in Antwerpen.
In de nieuwsbrief van vorige week kon je lezen dat de effectieve werken op de Scheldelaan starten
op maandag 13 maart. De startdatum van de werken op de Kruisweg was toen nog niet duidelijk.
Intussen heeft de aannemer de signalisatievergunning ontvangen en beginnen de werken op de
Kruisweg eveneens vanaf 13 maart. De verkeerssituatie op de Scheldelaan verandert echter al
vanaf zaterdag 11 maart. Dan is de Scheldelaan ter hoogte van BASF in beide richtingen een dag
afgesloten voor het plaatsen van een voetgangersbrug. Hieronder kan je alle informatie nog eens
nalezen.

Plaatsing voetgangersbrug
Op zaterdag 11 maart 2017 plaatst BASF een tijdelijke voetgangersbrug over de Scheldelaan om
voetgangers tijdens de werken van Elia en AWV veilig te laten oversteken tussen de
personeelsparking en het bedrijfsterrein. Van 05.00 tot 20.00 uur wordt de Scheldelaan ter hoogte
van poort 7 aan de terreinen van BASF volledig afgesloten. De Scheldelaan is dan 'geknipt' voor
auto- en fietsverkeer. Doorgaand verkeer wordt aangeraden een alternatieve route te nemen en de
omgeving te mijden. Indien er te veel wind zou staan om de brug veilig te kunnen plaatsen, worden
de werken uitgesteld tot 12 of 18 maart 2017.

Verkeerssituatie Scheldelaan
Van maandag 13 t.e.m. woensdag 15 maart 2017 plaatst de aannemer de signalisatie op de
Scheldelaan. Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar met lokale hinder. Vanaf
donderdag 16 maart wijzigt de verkeerssituatie. Dat betekent:




Boven het sluizencomplex en op de linkerarm blijft verkeer in beide richtingen
mogelijk. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting.
Onder het sluizencomplex blijft verkeer richting Lillo/Antwerpen altijd mogelijk. Dit
verkeer beschikt over beide rijstroken. Lokaal verkeer richting Zandvliet blijft
mogelijk tot aan de toegangsweg van Vesta Terminal.
Doorgaand verkeer op de Scheldelaan richting Zandvliet wordt omgeleid via de R2
en de A12.

Onderstaande kaart geeft de verkeerssituatie weer tijdens fase A (van 18 maart tot midden mei):

Verkeerssituatie Kruisweg
Vanaf 13 maart 2017 start Elia ook met het plaatsen van de signalisatie, de opbraak van de rijweg
en het graven van de sleuven in de Kruisweg. Hierdoor verandert de verkeerssituatie op de
Kruisweg. Verkeer van Lillo richting Berendrecht blijft mogelijk. Het verkeer van Berendrecht naar
Lillo wordt omgeleid via de Antwerpsebaan.

Bereikbaarheidsadviseur
Zit je tijdens de werken met individuele vragen of suggesties, neem dan contact op met de
bereikbaarheidsadviseur voor deze werf. Je kan mailen of bellen naar
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476. De bereikbaarheidsadviseur neemt
jouw vraag op met de verantwoordelijke projectpartner en koppelt daarna terug.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de werken op de Scheldelaan is steeds terug te vinden op
www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

