Routeplan naar site BASF Antwerpen

Op 15 maart 2017 starten Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met ingrijpende werken op de Scheldelaan.
Netbeheerder Elia installeert een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek tussen Lillo en Zandvliet. AWV
vernieuwt aansluitend het wegdek. De werken verlopen gefaseerd en duren minstens een jaar. Gedurende de werken is
BASF niet bereikbaar via de Zandvliet- en Berendrechtsluis. U kan BASF alleen bereiken via de A12 richting Bergen-opZoom.

Wegbeschrijving naar site BASF Antwerpen

Op 15 maart 2017 starten Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met ingrijpende werken op de Scheldelaan.
Netbeheerder Elia installeert een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek tussen Lillo en Zandvliet. AWV
vernieuwt aansluitend het wegdek. De werken verlopen gefaseerd en duren minstens een jaar. Gedurende de werken is
BASF niet bereikbaar via de Zandvliet- en Berendrechtsluis. U kan BASF alleen bereiken via de A12 richting Bergen-opZoom.
•
•
•
-

vanuit Brussel, Mechelen via E19
vanuit Frankrijk, Brugge, Gent, Sint-Niklaas via E17 (tolvrij)
vanuit Duistland, Luik, Hasselt, Eindhoven
volg de Antwerpse ring R1 richting Breda / Haven / A12 Bergen-op-Zoom
neem afrit A12 Bergen-op-Zoom / Haven
volg de A12
neem afrit 11 Zandvliet
houd links aan bij de eerste splitsing, volg Haven 601-999
houd rechts aan de volgende splitsing en volg het bord naar BASF
rijd over de Noordlandbrug
de BASF-site ligt aan uw linkerzijde
volg de omleidingen ter plaatse naar de poort van uw keuze

•
-

vanuit Frankrijk, Brugge, Gent, Sint-Niklaas via E17 (via tolweg)
rijd op het einde van de E17 richting Antwerpen de Antwerpse ring op richting Breda/Rotterdam/Doel/Haven (R2)
rijd door de Beverentunnel en vervolgens door de Liefkenshoektunnel (tolweg)
volg de R2 tot bij het knooppunt Antwerpen-Haven om de borden A12 richting Rotterdam/Bergen-op-Zoom/Haven
724-998 te volgen
neem afrit 11 Zandvliet
houd links aan bij de eerste splitsing, volg Haven 601-999
houd rechts aan de volgende splitsing en volg het bord naar BASF
rijd over de Noordlandbrug
de BASF-site ligt aan uw linkerzijde
volg de omleidingen ter plaatse naar de poort van uw keuze

•
-

vanuit Breda
neem de afrit A12 Bergen-op-Zoom/Haven
volg de A12
neem afrit 11 Zandvliet
houd links aan bij de eerste splitsing, volg Haven 601-999
houd rechts aan de volgende splitsing en volg het bord naar BASF
rijd over de Noordlandbrug
de BASF-site ligt aan uw linkerzijde
volg de omleidingen ter plaatse naar de poort van uw keuze
U kan niet langs de Scheldelaan parkeren.
Er zijn parkings aan alle toegangspoorten.
Er is geen openbaar vervoer naar onze site.
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