Heraanleg Frans De Schutterlaan (N177): stand van
zaken en vooruitblik op fasewissel na kerstvakantie
Het Agentschap Wegen en Verkeer is in oktober begonnen met werkzaamheden aan de
Frans De Schutterlaan (N177). In deze nieuwsbrief geven we je graag een stand van zaken
van de werken en vooruitblik op de fasewissel na de kerstvakantie.

Fase 1 grotendeels afgerond
De eerste fase van de heraanleg van de Frans De Schutterlaan is vlot verlopen. De voorbije
maanden is het grootste deel van de bovenbouw van de weg tussen de Rupel en het
kruispunt met de E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat vernieuwd. Er zijn
dubbelrichtingsfietspaden en nieuwe voetpaden aan weerszijden van de weg aangelegd. De
bestaande rijweg is vernieuwd en heeft nu één rijstrook en één busbaan in elke rijrichting. In
beide richtingen zijn bovendien bushaltes, een wachtzone voor de bussen en
parkeerplaatsen voorzien.
Fase 1 is daarmee grotendeels afgerond. De wegopbouw van de brug over de C.
Silvertopstraat werd nog niet aangepakt. Op de brug moet de waterdichting ook vernieuwd
worden. Dit kon niet gelijktijdig met de andere werken in deze zone, waardoor we dit tijdens
fase 2 zullen uitvoeren. Ook de toplaag asfalt en de printbeton in de middeneilanden
ontbreken nog. Om deze asfaltlaag en printbeton te kunnen plaatsen moet het droog en
warm genoeg zijn. Daarom worden deze werken in het voorjaar uitgevoerd (laatste fase van
de werken).

Kerstvakantie van 21 december tot en met 7 januari
Van vrijdag 21 december tot en met maandag 7 januari heeft de aannemer kerstvakantie en
wordt er niet gewerkt. Voor de start van het bouwverlof zorgen we dat de werfzone
opgeruimd en proper is.
De Baanbrug over de Rupel en de huidige werfzone blijven wel afgesloten tot het einde van
het project. Het verkeer tussen Boom en Willebroek blijft dus ook de omleiding via de A12
volgen. Het centrum van Boom is bereikbaar via afrit 9. Fietsers en voetgangers kunnen wel
steeds langs de werfzone en over de brug.

Fase 2 tussen E. Vanderveldestraat en de Antwerpsestraat start op 8 januari
Onmiddellijk na de kerstvakantie starten we met de vernieuwing van de rijstroken richting
Willebroek tussen het kruispunt met de Antwerpsestraat en het kruispunt met de E.
Vanderveldestraat. Het verkeer rijdt tijdens deze fase aan de andere kant van de
middenberm, over één rijstrook in elke richting. Er wordt daarom op de Frans de
Schutterlaan een snelheidsbeperking van 30km/u en een parkeerverbod ingesteld.
Op het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en H. Spillemaeckersstraat komen vanaf 8
januari tijdelijke verkeerslichten. Daardoor is de E. Vanderveldestraat opnieuw in beide
richtingen open en kan de tijdelijke doorsteek naar het Wipplein verdwijnen. Het Wipplein
zelf herstellen we in de eerste week na de kerstvakantie terug in zijn oorspronkelijke staat.
Parkeren is hier dan terug mogelijk (waar de werfkeet staat, blijven er tijdelijk wel 3
parkeerplaatsen ingenomen).
Fietsers rijden net als vandaag vanaf de Antwerpsestraat in beide richtingen aan de oostkant
(kant centrum) van de weg.

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

