Werken Scheldelaan
Oproep: informeer chauffeurs dat vrachtverkeer
niet toegelaten is op busbaan
Met deze nieuwsbrief houden het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en
hoogspanningsnetbeheerder Elia je op de hoogte over de werken op de Scheldelaan
(N101) in Antwerpen.
Zoals we in onze laatste nieuwsbrief schreven, heeft de aannemer van AWV in
augustus een verharding aangebracht op de middenberm van de Scheldelaan tussen
het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg naar Lillo-dorp. Deze middenberm werd
aangelegd zodat het collectief vervoer (bussen) in beide rijrichtingen vlot en veilig
kan blijven rijden tijdens de werken. Ook het autoverkeer naar Lillo-dorp mag van de
middenberm gebruik maken.

Geen vrachtverkeer toegelaten op middenberm omwille van drie
redenen
Ondanks het feit dat alle projectpartners altijd hebben gecommuniceerd dat de
middenberm enkel voor bussen en autoverkeer naar Lillo mag worden gebruikt, stellen
wij vast dat ook zwaar vrachtverkeer gebruik maakt van de verharde middenberm. Dit is
niet de bedoeling. Elke chauffeur die met een vrachtwagen over de middenberm rijdt,
begaat niet alleen een overtreding (negeren signalisatie), maar brengt u en alle
werknemers in de Antwerpse haven in gevaar omwille van drie redenen:
1. De verharding van de middenberm werd in sneltempo aangelegd. Dit was enkel
mogelijk omdat AWV slechts een beperkte opbouw op de bestaande
ondergrond heeft aangebracht. Dit betekent dat er geen diepe fundering
onder de middenberm ligt om zwaar verkeer te kunnen dragen. Bovendien
liggen er onder de middenberm verschillende pijpleidingen van
pijplijnbeheerders waardoor zwaar verkeer deze leidingen kan
beschadigen. De gevolgen van een beschadiging kunnen de veiligheid in de
omgeving van uw bedrijf of de volledige Scheldelaan in het gedrang brengen.
2. De busbaan werd aangelegd om de bussen die het collectief vervoer naar de
bedrijven organiseren van een veilige en vlotte doorstroming te verzekeren.
Wanneer er vrachtwagens op de middenberm rijden, is noch de veiligheid noch
de vlotte doorstroming gegarandeerd.
3. In samenspraak met de politie en de hulpdiensten werd er afgesproken dat
hun voertuigen van de verharde middenberm gebruik mogen maken wanneer zij
moeten uitrukken. Wanneer vrachtwagenchauffeurs die deze afspraken niet

kennen op de middenberm rijden, brengen zij de vlotte doorgang van de
hulpdiensten in het gevaar.

Oproep aan alle bedrijven op de Scheldelaan
Omdat de projectpartners de risico’s verbonden aan het oneigenlijke gebruik van de
busbaan zeer ernstig nemen, roepen wij u samen met de gouverneur, de
burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, de scheepvaartpolitie, de
Directeur-Coördinator (DirCo) Arrondissement Antwerpen van de federale politie, de
lokale politie Antwerpen, het parket afdeling Antwerpen, het havenbedrijf, Voka
Antwerpen-Waasland en FEBETRA op om werknemers, contractanten, leveranciers,
klanten, transportbedrijven, etc.
1. te wijzen op de geldende verkeersregels op de Scheldelaan en samen met
ons erop toe te zien dat geen enkele vrachtwagenchauffeur, medewerker,
leverancier, klant of contractant onwettig gebruik maakt van de busbaan.
2. permanent, gericht en verstaanbaar te wijzen op de grote risico’s, mogelijke
consequenties en aansprakelijkheden wanneer leidingen worden geraakt
en/of beschadigd door het oneigenlijk gebruik van de busbaan.
3. te informeren over de ernst van de inbreuken op de wegcode wanneer de
verbodsbepalingen worden genegeerd. Het oneigenlijk gebruik van de
busbaan is een inbreuk van derde categorie en zal worden gesanctioneerd met
de intrekking van het rijbewijs van elke chauffeur die de signalisatie negeert
en oneigenlijk gebruik maakt van de busbaan.
4. in te lichten dat de scheepvaartpolitie, federale politie en lokale politie gericht
zullen controleren en processen verbaal zullen opmaken met het oog op de
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van (vrachtwagen)chauffeurs die
oneigenlijk gebruik maken van de busbaan.

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.

