Heraanleg Frans De Schutterlaan: fase 3 start op 18 februari
In deze nieuwsbrief geven we je graag een stand van zaken van de werken aan de Frans De
Schutterlaan (N177) in Boom.
Begin januari zijn we gestart met de heraanleg van de rijstroken richting Willebroek tussen het
kruispunt met de Antwerpsestraat en het kruispunt met de E. Vanderveldestraat. Deze week wordt
de zone afgewerkt (exclusief de toplaag asfalt), zodat we vanaf maandag 18 februari kunnen
starten aan fase 3.
Volgende week verschuift de werfzone naar de andere kant van de weg en pakken we de rijstroken
richting Antwerpen en de aansluiting naar de H. Spillemaeckersstraat aan. Het Agentschap Wegen
en Verkeer heeft in samenwerking met de gemeente Boom beslist om aan deze kant de
vernieuwing van het fiets- en voetpad uit te breiden tot aan de Antwerpsestraat. Hierdoor krijgt de
aannemer extra tijd tot begin april om deze fase af te ronden.

Verkeerssituatie vanaf maandag 18 februari
Het verkeer zal vanaf 18 februari over de vernieuwde rijstroken richting Willebroek gestuurd
worden, over één rijstrook in elke richting. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Net zoals
vandaag blijft er een parkeerverbod gelden langs de Frans De Schutterlaan.
De H. Spillemaeckersstraat zal door de werken volledig afgesloten zijn van de Frans de
Schutterlaan, ook voor fietsers. In deze straat zal daarom vanaf maandag tijdelijke
dubbelrichtingsverkeer gelden. Het tankstation Q8 op de hoek maken we via een tijdelijke
doorsteek vanuit de H. Spillemaeckersstraat toegankelijk.
De bussen van De Lijn zullen de halte “Markt/Spillemaeckersstraat” tijdelijk niet bedienen. De
bussen zullen hun eindhalte hebben aan het rondpunt van C.O.P. Voor meer informatie verwijzen
we je graag door naar de website van de lijn, www.delijn.be.

Met de fiets langs de werfzone
Ook de fietsers rijden vanaf maandag in twee richtingen aan de westkant van de weg (rijrichting
Willebroek) tussen de Antwerpsestraat en de E. Vanderveldestraat. Aan dit vernieuwde kruispunt
kunnen zij conflictvrij oversteken om hun weg te vervolgen over de baanbrug richting Willebroek.
Fietsers die naar het centrum van Boom willen, kunnen tijdens de derde fase niet afslaan naar de H.
Spillemaeckersstraat. Zij steken over aan de tijdelijke verkeerslichten naar de E. Vanderveldestraat
en rijden verder via de C. Silvertopstraat naar de markt. Fietsers komende van het centrum van
Boom richting Antwerpen (en omgekeerd) kunnen via de Kerkstraat en/of de Antwerpsestraat
rijden om de werfzone te vermijden.

Vervolg werken: aanbrengen toplaag asfalt (fase 4)
Begin april, na afronding van fase 3 brengen we ten slotte in de volledig projectzone de toplaag
asfalt en de markeringen aan. Meer informatie hierover verneem je in onze volgende nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de heraanleg van de Frans De Schutterlaan kan je steeds terugvinden op
www.wegenenverkeer.be/boom.
Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kan je terecht bij onze
bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te
bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

