Heraanleg Frans De Schutterlaan nadert voltooiing
Het Agentschap Wegen en Verkeer voert sinds oktober werken uit op de Frans De Schutterlaan
(N177) in Boom. In deze nieuwsbrief geven we je graag een stand van zaken van de werken.
Momenteel werkt de aannemer aan de kant van de even huisnummers (fase 3). We vernieuwen
aan deze kant niet alleen de rijweg. Ook het fietspad en het voetpad tot aan de Antwerpsestraat
zijn volledig mee vernieuwd. De werken liggen op schema en tijdens het weekend van 30 maart
plannen we de aanleg van de toplaag asfalt (fase 4).

Asfalteringswerken op zaterdag 30 maart: Frans De Schutterlaan afgesloten
Volgende week wordt in de volledige projectzone – vanaf de Rupel tot aan de Antwerpsestraat – de
bovenste laag asfalt aangebracht.







Op vrijdag 29 maart asfalteren we de rijweg op de brug, tussen de Rupel en het kruispunt
met de E. Vanderveldestraat (fase 1). Dit deel is al afgesloten, waardoor de werken geen
bijkomende hinder veroorzaken.
Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart verwijderen we de oude asfaltlagen van de rijbanen
richtingen Willebroek en plaatsen we de nieuwe onderlaag asfalt. Het verkeer op de Frans De
Schutterlaan blijft in beide richtingen mogelijk, maar verschuift wel naar de andere kant van
de middenberm.
Op zaterdag 30 maart brengen we de toplaag asfalt aan op de Frans De Schutterlaan, vanaf
de E. Vanderveldestraat tot aan de Antwerpsestraat, en dit in beide rijrichtingen (fase 2 en
3). Daardoor is deze zone gedurende één dag volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd
verkeer. Fietsers kunnen wel steeds langs de werken passeren via het voetpad.
Week 1 april: De aannemer brengt de wegmarkeringen aan en werkt de volledige werfzone
af. Het verkeer ondervindt weinig hinder van deze werken.

Let op: de asfalteringswerken zijn weersafhankelijk. Bij slecht weer kan het zijn dat de werken
uitlopen naar zondag 31 maart of opschuiven naar het volgende weekend.

Verkeerssituatie tijdens de asfalteringswerken
Tot aan het asfalteringsweekend blijft het verkeer rijden zoals dat vandaag het geval is, in twee
richtingen over één rijstrook aan de kant van de oneven huisnummers.
Op zaterdag 30 maart sluiten we de Frans De Schutterlaan volledig af vanaf de Antwerpsestraat. Er
is dan geen gemotoriseerd verkeer mogelijk, ook niet voor bewoners. Verkeer naar het centrum
van Boom volgt een lokale omleiding. Ook de bussen van De Lijn volgen die dag een alternatieve
route. Kijk voor meer info over de dienstregeling van De Lijn op www.delijn.be.
Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds langs de werken passeren via het voetpad.
Zaterdag op het einde van de dag kan verkeer weer over de Frans De Schutterlaan tot aan het
kruispunt met de E. Vanderveldestraat. In elke rijrichting is er dan één rijstrook en één busbaan
beschikbaar.

Omleiding van en naar Willebroek tot einde werken Baanbrug
De aannemer van de Vlaamse Waterweg is ondertussen nog bezig met de renovatie van de
Baanbrug. Pas wanneer ook zij hun werken hebben afgerond, naar verwachting begin april, kan
verkeer weer over de brug van en naar Willebroek en komt de omleiding via de A12 te vervallen.

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).

