Elia start werken Scheldelaan en Kruisweg op 6 maart
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.

Grote opkomst tweede infomoment bedrijven
Op 8 februari 2017 organiseerden Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer een tweede
infomoment voor de bedrijven langs de Kruisweg en Scheldelaan. In totaal waren er meer dan 70
vertegenwoordigers aanwezig. De projectingenieurs gaven de laatste stand van zaken over het
project mee en informeerden de aanwezigen over de fasering, bereikbaarheid, minder-hinder
maatregelen en verdere werfcommunicatie. Nadien konden de aanwezigen vragen stellen aan de
bereikbaarheidsadviseur en de projectverantwoordelijken. De informatie die tijdens het
infomoment werd meegegeven, vatten we samen in deze nieuwsbrief.

Werken Kruisweg starten op 6 maart
Vanaf maandag 6 maart 2017 start Elia met het plaatsen van de signalisatie, de opbraak van de
rijweg en het graven van de sleuven in de Kruisweg. Vanaf dan verandert ook de verkeerssituatie op
de Kruisweg. Verkeer van Lillo richting Berendrecht blijft mogelijk. Het verkeer van Berendrecht
naar Lillo wordt omgeleid via de Antwerpsebaan.

Werken Scheldelaan starten midden maart
Midden maart 2017 start Elia ook met het opbreken van de rijweg van de Scheldelaan en het
graven van de sleuven waarin de hoogspanningskabels zullen worden aangelegd. Vanaf 27 februari
zal er wel al enige activiteit van de aannemer op de Scheldelaan te zien zijn. Er worden
voorbereidende werken uitgevoerd zoals het plaatsen van de signalisatie, het uitvoeren van lokale
boringen, het plaatsen van buizen aan de bedrijven en het sonderen van nutsleidingen.

Verkeerssituatie Scheldelaan wijzigt in maart
Wanneer de signalisatie volledig is aangebracht, verandert de verkeerssituatie op de Scheldelaan.
Volgens de huidige planning gebeurt dit midden maart. De werken worden zowel ter hoogte van
Zandvliet als onder het Sluizencomplex gelijktijdig aangevat om de duurtijd van de werken zo kort
mogelijk te houden.



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 is beperkt mogelijk
afhankelijk van de fase van de werken. Van midden maart tot midden augustus 2017 (fase 1
en fase 2) kan het verkeer tussen het complex R2-Scheldelaan (Lillo) en de toegangsweg
van Vesta Terminal nog in beide richtingen rijden.

Aparte busbaan voor collectief vervoer
Wanneer de verkeerssituatie wijzigt, wordt er een aparte busbaan voorzien voor het collectief
vervoer zodat de bussen vanaf het complex R2-Scheldelaan (Lillo) richting Zandvliet kunnen blijven
rijden op de Scheldelaan. Die busbaan is tijdens de werken van Elia één rijstrook richting Zandvliet
en de middenberm tijdens de werken van AWV. Richting Lillo volgt het collectief vervoer, net zoals
het gewone verkeer, de bestaande rijbaan. De verkeerlichten in de werfzone zullen zo efficiënt
mogelijk worden aangepast om de veiligheid en een optimale doorstroming te garanderen.

Afstemming andere werven
Het komende jaar vinden er meerdere werken plaats in het havengebied. Deze werken worden zo
goed mogelijk op elkaar afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Een overzicht vind je
op www.wegenenverkeer.be/antwerpen. In juli en augustus zal het complex R2-Scheldelaan
vernieuwd worden. Deze werf heeft ook impact op de verkeerssituatie rond de Scheldelaan. De
planning van deze werf wordt nog volop uitgewerkt. Van zodra er meer concrete informatie is over
de fasering, hinder en bereikbaarheid van deze werf brengen we u op de hoogte.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt vragen
Heb je in de tussentijd 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.

