Werken Scheldelaan: stand van zaken en maatregelen
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de werken op de Scheldelaan (N101) in Antwerpen.
Vorige week maandag 13 maart gingen de werken op de Scheldelaan van start. Vanaf donderdag 16
maart werd het eenrichtingsverkeer op het zuidelijke deel van de Scheldelaan (onder het
sluizencomplex) ingesteld. Een week na de start van de werken geven we je een stand van zaken
over de nieuwe verkeerssituatie.

Aanpassingen signalisatie
De start van de werf op de Scheldelaan is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Gedurende de eerste
dagen was er heel wat hinder door de nieuwe verkeerssituatie. Dit is niet ongebruikelijk bij de
opstart van een werf. Gezien de unieke situatie van de Scheldelaan met haar intensieve en
specifieke bedrijfsactiviteit en de bijhorende mobiliteitsnoden volgt de werfleiding de situatie
permanent op. Na evaluatie en overleg met verschillende actoren zullen een aantal maatregelen zo
snel mogelijk worden bijgestuurd om de bereikbaarheid te verbeteren:



Het beter plaatsen van bestaande signalisatie zodat die beter zichtbaar is voor bestuurders.
Aanpassen van signalisatie op de R2 en A12 met betrekking tot de kaainummers.

Complex Lillo
Een aanhoudend probleempunt is de afwikkeling van het verkeer op het complex Lillo tijdens de
avondspits. De afwikkeling op het kruispunt verloopt moeilijker dan vooraf berekend. Het kruispunt
kan het verkeer dat van de Scheldelaan de R2 wil oprijden niet verwerken met te lange wachtrijen
als gevolg. Op basis van de klachten zijn verschillende acties ondernomen:



De lichtenregeling is gecontroleerd, werkt correct, en is afgesteld op de werfsituatie. Hier
wordt desalniettemin gezocht naar bijkomende optimalisatie.
De politie heeft tijdens de avondspits het verkeer op het kruispunt geregeld om de
doorstroming te verbeteren.

Gezien de doorstroming nog altijd veel te moeizaam verloopt werken AWV en Elia samen met de
politie, het verkeerscentrum en de andere betrokken partners bijkomende maatregelen uit om
zowel het verkeer op de R2 vlot te houden als het verkeer op de Scheldelaan in de avondspits
vlotter af te wikkelen. Gezien de hinder die deze situatie veroorzaakt, zullen we hier zo snel
mogelijk concrete stappen nemen. We houden je hierover op de hoogte.

Persoonlijk geïnformeerd voor werken aan uw toegang
AWV en Elia krijgen van de omliggende bedrijven ook de vraag wanneer er voor hun toeritten zal
worden gewerkt. Al voor de start van de werken zijn beide partners samen met hun aannemers
gestart met het persoonlijk informeren van de bedrijven. De focus lag hierbij op de bedrijven die in
de eerste fase van de werken hinder ter hoogte van hun toegang ondervinden. Die gesprekken
zetten we in de komende weken en maanden verder zodat alle bedrijven zeker persoonlijk
geïnformeerd zullen zijn alvorens er voor hun toeritten werken worden uitgevoerd.

Bereikbaarheidsadviseur
Op donderdag 30 maart organiseren AWV en Elia samen met de bereikbaarheidsadviseur een
bedrijvenoverleg voor de bedrijven langs de Scheldelaan. Tijdens dit overleg wordt de
bereikbaarheid van de bedrijven in de besproken, hoe deze wordt ervaren tot nu toe en waar er
mogelijks verbeterpunten liggen. De bedrijven hebben hiervoor alleen een uitnodiging ontvangen.
Indien je geen uitnodiging hebt ontvangen en graag meer wilt weten, neem dan gerust contact op
met de bereikbaarheidsadviseur.
Voor vragen rond bereikbaarheid kun je 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.

