Werken Scheldelaan: nieuwe fase start op 21
augustus
Met deze nieuwsbrief houden het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en
hoogspanningsnetbeheerder Elia je graag op de hoogte over de werken op de
Scheldelaan (N101) in Antwerpen.
In deze nieuwsbrief geven we je mee wat er verandert aan de verkeerssituatie wanneer
de werken op 21 augustus hun volgende fase ingaan, hoe ver we staan met de aanleg
van de tijdelijke verharding van de middenberm en de extra pendelparking aan Evonik
en krijg je een update over de voortgang van de werken aan de Scheldelaan (N101).

Scheldelaan: gewijzigde verkeersituatie vanaf 21 augustus
Op 21 augustus start fase D van de werken aan de Scheldelaan. Elia breidt haar
werfzone uit tot aan het complex Lillo (nr.12). Verkeer richting Zandvliet moet de
omleiding via de A12 volgen. Deze verkeerssituatie blijft behouden tot het einde van de
werken. Volgens de huidige planning is dit in april 2018.

Lillo-dorp blijft bereikbaar vanuit het zuiden
Lillo-dorp blijft tijdens fase D bereikbaar vanuit het zuiden. Bewoners en bezoekers

(gemotoriseerd verkeer tot -3,5 ton) kunnen Lillo-dorp bereiken via een tijdelijke
verhanging van de middenberm van de Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo
(nr.12) en de toegangsweg naar Lillo-dorp. Het verkeer vanuit Lillo-dorp volgt, net zoals
het gewone verkeer, de bestaande rijbaan richting het zuiden.
Let op: verkeer via de tijdelijke verharding van de middenberm kan uitsluitend
Lillo-dorp bereiken. Vanuit Lillo-dorp is verkeer richting het noorden niet
mogelijk.

Collectief vervoer via middenberm tot ingang Lillo-dorp
Het collectief vervoer (-3,5 ton) kan de tijdelijke verharding van de middenberm van de
Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg van Lillo-dorp
in beide richtingen gebruiken als busbaan. Ten noorden van de toegangsweg naar Lillodorp blijft het collectief vervoer zoals voorheen via de werfzone rijden. Dit kan enkel
tijdens de afgesproken tijdsloten.

Pendelparking aan Evonik ingericht
AWV en Elia hebben ten zuiden van de parking aan Evonik een tijdelijke pendelparking
aangelegd. Deze bijkomende park-and-ride (P+R) werd ingericht met suggestieve
parkeerelementen en een fietsenstalling. Via deze extra maatregel willen AWV, Elia,
het Havenbedrijf en Voka Antwerpen-Waasland het gebruik van collectief vervoer en de
fiets stimuleren bij de werknemers van de havenbedrijven.

Werken op Scheldelaan verlopen volgens schema
Op de Scheldelaan (N101) zijn de sleuf- en kabelwerken boven het sluizencomplex
afgerond. De aannemer van AWV is eerst gestart met de aanleg van de parking en de
middenberm. Daarna start hij met de vernieuwing van de Scheldelaan (N101) richting
Zandvliet. Onder het sluizencomplex zet Elia haar sleuf- en kabelwerken verder en
wordt de werfzone uitgebreid tot aan het complex Lillo (nr.12).

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.

