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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.
(Elke aanpassing dient bij het Team zwaar vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg
en dient bij de vergunning gevoegd te worden.
WerfID: 23/08/2013

ANTWERPEN: SCHELDEKAAIEN: gedeeltelijke vrijgave
Na overleg met de bevoegde instanties werd besloten om de “Scheldekaaien” te Antwerpen
(tussen Ledeganckkaai en Orteliuskaai) gedeeltelijk vrij te geven voor het uitzonderlijk
vervoer.
De voorwaarden voor gebruik zijn:
a) massa conform met Technisch Reglement ;
b) hoogte groter dan 4,80 m.
Transporten met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 4,80 m mogen de Scheldekaaien niet
volgen en beschikken over alternatieve reiswegen (o.a. via de Kennedytunnel).
Vanaf de Orteliuskaai kan de reisweg vervolgd worden via Brouwersvliet – Oude Leeuwenrui
– Ankerrui – Koeikensgracht – Italiëlei – Noorderplaats – Noorderlaan.
Zodra de werken aan de Italiëlei van start gaan (de datum zal later worden meegedeeld), is
er een alternatieve reisweg mogelijk via Tavernierkaai – Rijnkaai – Kattendijkbrug –
Sloepenstraat – Mosselstraat – Siberiastraat – Straatsburgbrug – Groenendaallaan. Deze
reisweg wordt beperkt voor uitzonderlijke voertuigen met een maximale lengte van 30 m en
een maximale breedte van 4,25 m, ten gevolgde scherpe bochten op het traject. De
gewichtsbeperking voor massa conform blijft geldig.
Deze reisweg zal de nieuwe route worden voor de transporten met een hoogte groter dan
4,80 m die niet via de Kennedytunnel (en de toekomstige Oosterweeltunnel) zullen kunnen
uitgevoerd worden. De beperkingen in massa, lengte en breedte zullen opgeheven worden
na de heraanleg van de Scheldekaaien, tot aan de Royerssluis.
De voorgestelde reiswegen zijn geldig heen-en-terug.
Gelieve hiermee rekening te houden bij uw nieuwe vergunningsaanvragen.
Belangrijk: In de vergunningen met hoogte groter dan 4,80 m met een reisweg via de
Scheldekaaien, zal een alternatieve reisweg worden bijgevoegd voor wanneer de werkelijke
hoogte tijdens het transport 4,80 m of minder bedraagt. In dat geval is het niet toegelaten om
via de Scheldekaaien te rijden.

