Heraanleg Frans De Schutterlaan (N177): start werken op 8 oktober
2018
Het Agentschap Wegen en Verkeer is deze week begonnen met werkzaamheden aan de
Frans De Schutterlaan (N177), in de reeds afgesloten zone tussen de Rupel en het kruispunt
met de E. Vanderveldestraat. In deze nieuwsbrief leest u de werkplanning voor de komende
weken.

Fase 1: Frans De Schutterlaan vanaf de Rupel tot en met het kruispunt met de E.
Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat.
Op maandag 8 oktober starten de eerste voorbereidingen op de Frans De Schutterlaan
tussen de Rupel en het kruispunt met de E. Vanderveldestraat. Deze werken zullen geen
extra hinder veroorzaken, omdat ze plaatsvinden binnen de al afgesloten zone van de
werken aan de baanbrug.
Volgende week, van dinsdag 16 tot vrijdag 19 oktober, maken we aan het Wipplein een
doorsteek van de Frans De Schutterlaan naar de E. Vanderveldestraat. Het kruispunt wordt
tijdens de eerste fase volledig mee aangepakt. Dankzij deze tijdelijke doorsteek, blijft de
straat bereikbaar voor lokaal verkeer. Voor het maken van deze doorsteek nemen we op de
Frans De Schutterlaan plaatselijk de rechterrijstrook in. Op het Wipplein zal een
parkeerverbod gelden tot het einde van de eerste fase. Voor de fietsers zorgen we voor een
veilige oversteek door middel van tijdelijke lichten.
Van 22 oktober tot het einde van het jaar vernieuwen we de volledige bovenbouw van de
rijweg vanaf de Rupel tot en met het kruispunt met de E. Vanderveldestraat. Er komen
dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg, tot net voorbij het kruispunt. De
bestaande weg (vandaag 2x1 rijstroken) wordt heraangelegd en krijgt één rijstrook en één
busbaan in elke rijrichting. De parkeerplaatsen langs de N177 zullen hierdoor wel moeten
verdwijnen.

Omleiding tussen Boom en Willebroek – centrum blijft bereikbaar
De bestaande omleiding via de Rupeltunnel voor het verkeer van en naar Willebroek blijft
gelden. Het centrum van Boom is bereikbaar via afrit 9 Rumst/Niel/Boom. De Frans De
Schutterlaan blijft tijdens de werken toegankelijk voor lokaal verkeer tot aan het kruispunt
met de E. Vanderveldestraat en de H. Spillemaeckersstraat.
Voor fietsers en voetgangers voorzien we steeds een doorgang langs de werfzone.

Het project in een notendop
In de Frans De Schutterlaan (N177) tussen de Rupel en het kruispunt met de
Antwerpsestraat worden vrije busbanen aangelegd om het auto- en busverkeer van elkaar te
scheiden. Zo zal de doorstroming van de bussen verbeteren. Dankzij nieuwe
dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg zullen fietsers comfortabeler en
veiliger langs de N177 kunnen fietsen.
Op 3 oktober stelden we het project en de planning van de werken voor tijdens een
infoavond in het Feestpaleis. De presentatie van die avond kan u herbekijken op
www.wegenenverkeer.be/boom.

Blijf op de hoogte
Op www.wegenenverkeer.be/boom vindt u altijd de meest recente informatie over het
project. Via deze nieuwsbrief ontvangt u ook steeds het laatste nieuws in uw mailbox.
Heeft u vragen? Dan kan u terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84.

