Werken Scheldelaan hervatten vanaf morgen op volle kracht
Met deze nieuwsbrief houden het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en netbeheerder Elia je
graag op de hoogte over de werken op de Scheldelaan (N101) in Antwerpen.

Werken hervatten op volle kracht
Zoals we in onze laatste nieuwsbrief reeds meedeelden hebben de werken op de Scheldelaan in
januari en februari vertraging opgelopen omwille van de winterse weersomstandigheden en
technische hindernissen. Zo was er een euvel met de draagkracht van de grond in de kabelsleuf van
Elia. Daardoor kon er nog geen stabiele wegfundering geplaatst worden.
Intussen is er een oplossing gevonden voor het stabiliteitsprobleem waardoor we vanaf morgen,
woensdag 14 maart, opnieuw op volle kracht kunnen voortwerken. AWV en Elia gaan er alles aan
doen om de werken zo snel mogelijk te doen vorderen.
Woensdag wordt gestart met het frezen van het oude wegdek vanaf de Witte Molen tot net voor
poort 1 van Monsanto. Deze zone omvat een afstand van ongeveer 1,5 km.

Gedetailleerde planning volgt
Momenteel is de aannemer een nieuwe planning aan het opmaken voor de uitvoering van de
resterende werken. Met de bedrijven langs de Scheldelaan wordt individueel bekeken wanneer er
ter hoogte van een bedrijfspoort gewerkt kan worden. In de loop van volgende week bezorgen we
je meer info over de nieuwe planning. Het einde van de werken op de Scheldelaan is gepland in de
zomer van 2018. Vanaf juni zal er wel al opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn op de
Scheldelaan.

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.

