Brabo Scheldelaan
Nieuwsbrief maart 2019
Met deze nieuwsbrief houdt Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, u op de
hoogte over de werken op de Scheldelaan (N101) in Antwerpen. In deze editie bespreken
we de aanleg van de toplaag en markeringen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
tussen Vesta Terminal en het sluizencomplex, de gewijzigde verkeerssituatie tijdens deze
werken en de bereikbaarheid van de bedrijven.

Aanleg toplaag tussen Vesta Terminal en sluizencomplex dit weekend
Het Agentschap Wegen en Verkeer legt komend weekend een nieuwe toplaag in asfalt aan en
voorziet nieuwe wegmarkeringen op de Scheldelaan (N101) richting Zandvliet tussen Vesta Terminal
en het sluizencomplex. De werken starten op vrijdagavond 8 maart (20u00) en duren tot
maandagochtend 11 maart (05u00). AWV kan het wegdek van de Scheldelaan (N101) alleen
asfalteren wanneer de weersomstandigheden dit toelaten. Bij slecht weer worden deze werken
tijdens een ander weekend uitgevoerd.

Tussen sluizencomplex en Vesta Terminal: enkel verkeer richting
Antwerpen mogelijk
Vanaf vrijdagavond 8 maart (20u00) tot maandag 11 maart (05u00) zal het verkeer op de
Scheldelaan (N101) tussen het sluizencomplex en het Vesta Terminal enkel richting Antwerpen
kunnen rijden. De bedrijven Bayer Agriculture, Vesta Terminal, Oiltanking, het Havencentrum
en Lillo-dorp blijven vanuit beide richtingen bereikbaar. Maar alle verkeer dat onder de sluizen
vertrekt kan gedurende dit weekend enkel naar het zuiden weg rijden.

Bedrijven in werfzone blijven beperkt bereikbaar
Tijdens het weekend worden de toegangspoorten en inritten van de bedrijven ter hoogte van de
werken tijdelijk gesloten. AWV heeft rechstreekse afspraken gemaakt met Gunvor, Ineos en
Inovyn over hun bereikbaarheid via één of meerdere poorten. Voor meer concrete informatie
kan u terecht bij de bedrijven zelf. De werken zullen geen impact hebben op de bereikbaarheid van
de bedrijven Oiltanking, Bayer Agriculture en Vesta Terminal.

Resultaten definitieve test aan kabelverbinding positief
Eind 2018 heeft Elia het eerste gedeelte van de kabelverbinding onder de Scheldelaan (N101) al in
dienst genomen. In februari 2019 werd ook het tweede deel van de kabelverbinding aangesloten. De
voorbije dagen heeft Elia aan dit gedeelte definitieve testen uitgevoerd. Tijdens deze testen werden
géén problemen vastgesteld aan de kabelverbinding. De komende weken zal Elia dus ook het
tweede gedeelte van de kabelverbinding onder de Scheldelaan (N101) in dienst kunnen nemen.
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Meer info via 0800-nummer en Elia-mailbox
Naast de digitale nieuwsbrief heeft Elia ook het beantwoorden van uw vragen overgenomen van
AWV. De bereikbaarheidsadviseur zal niet meer ingezet worden op deze werf en zal uw vragen
doorsturen naar de mailbox van Elia. Zelf kan u met uw vragen over deze werf terecht bij Elia via het
telefoonnummer 0800 11 089 (tijdens kantooruren) of het e-mailadres omwonenden@elia.be.
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