Beste bezoeker/standhouder,
De wegenwerken in en rondom Antwerpen hebben ondertussen nationale faam. Zoals
jullie in juli misschien al hebben ondervonden is Lillo Boekendorp hier niet van
gespaard gebleven. Ondanks onze pogingen om de grote werken pas na de
zomermaanden te laten beginnen, wordt er in augustus gewerkt aan de afrit Lillo naar
de Scheldelaan.
Dit betekent voor ons evenement meer hinder dan in juli, maar we zijn niet
onbereikbaar!
Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe u Lillo best kan bereiken. In
bijlage kan u een pdf document raadplegen dat u ook gemakkelijk kan printen.
We publiceren alle info ook op onze website en onze facebookpagina om onze
bezoekers te informeren.
Lillo Boekendorp heeft ook samen met Lillo-Sjacherdorp geïnvesteerd in wegwijzers
die we op belangrijke knooppunten zullen plaatsen om iedereen naar ons evenement
te leiden.
Hoe kan u Lillo bereiken?
De afrit Lillo naar de Scheldelaan richting Antwerpen en richting Zandvliet is
afgesloten!
U komt van Antwerpen?
Vanuit het centrum:
U neemt de Scheldelaan (aan de kaaien in Antwerpen-Centrum) en volg de
Scheldelaan tot de afrit Lillo.
Via Complex 'Groenendaal':
U neemt de Groenendaallaan en rijdt via de Straatsburgbrug naar de Scheldelaan, volg
die tot de afrit Lillo.

Via Complex 'Ekeren':
Volg de Oosterweelsesteenweg (over de 'Ford-bruggen) tot aan de Scheldelaan. Volg
die laatste tot aan de afrit Lillo.

Vanop de Ring (richting Nederland)
Neem dan de A12 richting Nederland (Bergen-op-Zoom).
Neem afrit Zandvliet - BASF
Volg de Scheldelaan over de sluizen
(Berendrecht - Zandvliet)
U rijdt tot aan Lillo-Fort (ter hoogte van Oiltanking).
Vanop de Ring (richting Gent)
Geen enkel probleem.
Volg richting Rotterdam.
Na de uitgang van de Liefkenshoektunnel neemt u de afrit Lillo zoals gewoonlijk.
U komt van Stabroek en Kapellen?
Neem dan de A12 richting Nederland (Bergen-op-Zoom).
Neem afrit Zandvliet - BASF
Volg de Scheldelaan over de sluizen
(Berendrecht - Zandvliet)
U rijdt tot aan Lillo-Fort (ter hoogte van Oiltanking).
U komt van Nederland?
Neem dan de A12 richting Antwerpen.
Neem afrit Zandvliet - BASF
Volg de Scheldelaan over de sluizen
(Berendrecht - Zandvliet)
U rijdt tot aan Lillo-Fort (ter hoogte van Oiltanking)
U komt van Linkeroever (Waasland)?
Geen enkel probleem.
Na de uitgang van de Liefkenshoektunnel neemt u de afrit Lillo zoals gewoonlijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder nog meer info, rechtstreeks van:
http://wegenenverkeer.be/werken/kabelwerken-elia-en-vernieuwing-wegdek-awvscheldelaan-n101-richting-nederland

Verkeer van en naar Lillo in augustus
Augustus is de moeilijkste maand wat betreft de bereikbaarheid van Lillo.
Door werken aan de R2 zullen de noordelijke op- en afrit afgesloten zijn.
Verkeer naar Lillo komende van de A12 moeten naar het dorp rijden via
een omleiding. Via het noorden rijden ze om via Zandvliet, via het zuiden
moet het verkeer in het complex Ekeren de ring verlaten en dan via de
Scheldelaan naar Lillo rijden. Door het aanleggen van een tijdelijke weg
(geel op de kaart) die in gebruik genomen wordt van zodra er aan de
Scheldelaan ter hoogte van het dorp gewerkt wordt (voorzien 21 augustus)
blijft Lillo wel altijd bereikbaar via de Scheldelaan.
Verkeer dat Lillo wil verlaten kan dat enkel in zuidelijke richting. Op het
complex is echter de oprit naar de R2 richting Liefkenshoektunnel
afgesloten. Verkeer dat die richting uit wil moet de oprit richting A12 nemen
en keren aan het complex Kanaaldok (zie tweede kaart hieronder)

Verkeer naar Lillo in augustus:

Verkeer vanuit Lillo in augustus:
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Vriendelijke groeten,
Werkgroep Lillo Boekendorp

