Uitbreiding bypass op Scheldelaan van Inovyn tot
Vesta vanaf 6 augustus
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. In deze editie wordt de voortgang van de werken onder het
sluizencomplex met een wijziging in de verkeerssituatie besproken.

Fietsers tussen Ineos en Gunvor op de rijweg
Sinds woensdag 1 augustus werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan het nieuwe
fietspad langs de Scheldelaan ter hoogte van de bedrijven Gunvor en Ineos. Om fietsen
tijdens deze werken toch mogelijk te houden, moeten de fietsers in beide richtingen
gebruik maken van de linkse rijstrook van de Scheldelaan in de richting van het
sluizencomplex. De nodige signalisatie werd hiervoor geplaatst.

Uitbreiding bypass tot Vesta Terminal
Volgens de huidige signalisatie beschikt het verkeer op de Scheldelaan onder het
sluizencomplex over één rijstrook in elke richting. Op twee locaties, tussen de Witte
Molen en het Havencentrum waar Elia de mofput J1 herstelt en tussen Inovyn en de
splitsing ter hoogte van de sluizen waar AWV aan het werk is, rijdt het verkeer in beide
richtingen aan de kant van de Schelde. Vanaf maandag 6 augustus start Elia met de
herstelling van mofput J3 tussen Vesta Terminal en Inovyn. Hierdoor zal vanaf
volgende week de zone waarin het verkeer in elke richting aan de kant van de Schelde
rijdt worden uitgebreid tot aan Vesta Terminal.

Boven de sluizen: huidige verkeerssituatie blijft in voege tot
september

Elia is in juni gestart met het vernieuwen van de verbindingen ter hoogte van de
poorten 6 en 3 van BASF. Volgens de planning waarover Elia vandaag beschikt, zitten
deze werken op schema en zal Elia alle werken (nieuwe verbindingen en nieuw
wegdek) boven de sluizen finaliseren in september. Tot dan blijft de bestaande
verkeerssituatie in dit deel van de Scheldelaan behouden.

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.

