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Fietspad Scheldelaan plaatselijk
afgesloten

Beste fietser,
Door de werken aan de Scheldetunnel, zijn de fietspaden op de Scheldelaan en de Scheldedijk vanaf 21 juni
plaatselijk afgesloten tussen het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg en het kruispunt van
de Scheldelaan met de Kastelweg. Dat betekent dat de situatie voor fietsers wijzigt. Hoe je best kan fietsen lees je
hieronder. Op de achterzijde vind je een overzichtsplan.
Rij je van de Royerssluis richting Lillo?
•

Je neemt aan de Royerssluis het fietspad van de Oosterweelsteenweg tot aan de fietstunnel. Daar kan je
aansluiten op het tijdelijk fietspad* dat is ingericht op de rijbaan van de Oosterweelsteenweg en volg je het
fietspad naar de Kastelweg. Via de Kastelweg sluit je opnieuw aan op de Scheldelaan en kan je je fietstocht
verderzetten zoals normaal.

•

Je neemt aan de Royerssluis het fietspad op de Scheldedijk. Dat volg je tot je uitkomt op de Scheldelaan. Daar
ga je naar rechts en sluit je aan op het tijdelijk fietspad richting Kastelweg. Via de Kastelweg sluit je opnieuw aan
op de Scheldelaan en kan je je fietstocht verderzetten zoals normaal.

Moet je van de Royerssluis naar de Noordkasteelbruggen of andersom?
Neem vanaf de Royerssluis het fietspad op de Oosterweelsteenweg en rij via de fietstunnel onder de
Oosterweelsteenweg. Zo sluit je aan op het fietspad naar de Noordkasteelbruggen. Kom je van de
Noordkasteelbruggen, neem dan de tunnel om aan te sluiten op het fietspad van de Oosterweelsteenweg en zo
richting Royerssluis te rijden.
Ter hoogte van de verkeerslichten op de Oosterweelsteenweg richting de bruggen wordt het fietspad verbreed voor
meer rijcomfort.
*tijdelijk fietspad beschikbaar vanaf 25 juni. Tot dan neem je best de route via de Scheldedijk.

Vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar
info@lantis.be.
Met vriendelijke groeten
Nathalie,
Communicatieteam Lantis

meer info op www.oosterweelverbinding.be
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Dan heb je twee mogelijkheden:

Kom je van Lillo en moet je naar de Royerssluis?
Fiets je op de Scheldedijk dan word je van de dijk geleid aan de Polderdijkweg om aan te sluiten op het fietspad op
de Scheldelaan. Via de Kastelweg rij je naar de Oosterweelsteenweg en kan je ter hoogte van het kruispunt met de
Scheldelaan aansluiten op het tijdelijk fietspad langs de Oosterweelsteenweg of het fietspad op de Scheldedijk.
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