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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: 09/02/2016

KALLO - KIELDRECHTSLUIS: wegenwerken (aanpassing einddatum fase 2)
Door werken aan de Kieldrechtsluis (voorheen: Deurganckdoksluis) in de Waaslandhaven in
Kallo is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk of onmogelijk (naargelang de
fase).
Meer informatie ivm fasering en hinder van deze werken:
http://www.deurganckdoksluis.be/bereikbaarheid
In fase 1 (tot midden september 2015) is de doorgang mogelijk via parallelle haveninterne
wegen. Als deze wegen problemen zouden opleveren voor de doorgang, mag de
onderstaande omleiding gevolgd worden.
In fase 2 (van 17 september 2015 tot 21 maart 2016), zal de doorgang via de sluis
onmogelijk zijn. De onderstaande omleiding moet gevolgd worden. Ter hoogte van de
aansluiting van de Schoorhavenweg op de Hoogschoorweg zullen enkel nog rechtsafslaande
bewegingen mogelijk zijn. Dit impliceert dat enkel het verkeer komende van de Blikken via de
Schoorhavenweg de Waaslandhaven kan uitrijden en dat enkel bestemmingsverkeer voor
het zuidoosten van de haven de Schoorhavenweg zal kunnen gebruiken om de haven in te
rijden.
In fase 3 (van 21 maart tot eind augustus 2016) zijn alle wegen afgewerkt behalve de wegen
aan de westkant van de sluis. Een plaatselijke omleiding zal voorzien worden.
Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale
massa van 240 ton en een maximale hoogte van 4,80 m (geldig heen en terug):
Sint-Antoniusweg (oostkant van de werf) – oprit R2 « Waaslandhaven-Noord » Beverentunnel – uitrit 10 « Waaslandhaven-Zuid » - Steenlandlaan (of Kruipin – Land Van
Waaslaan) – Hazopweg – Hoogschoorweg – Blikken – Sint-Antoniusweg (maximale hoogte
van 4,50 m !!!) – Sint-Antoniusweg (westkant van de werf).
Vermoedelijk einde der werken: eind augustus 2016

