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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief.
Boutersem: wegenwerken N234 tussen E40 en Leuvensesteenweg (N3)

Kleeflaag voor de Neervelpsestraat/Smidstraat en onder de brug van de
spoorweg in de Stationsstraat en een nieuwe toplaag asfalt voor de drie
straten
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet in de week van 23 augustus ernstige hinder voor de
N234 in Boutersem. De aannemer die belast is met de werken gaat het wegdek van de Smidstraat,
Neervelpsestraat en Stationsstraat uitrusten met een toplaag in asfalt en een gedeeltelijke
kleeflaag. De werken worden zo veel mogelijk uitgevoerd in twee delen om de hinder voor de
aangelanden te beperken en lokaal verkeer mogelijk te houden. We doen dit omdat we begrijpen
dat voor de omwonenden anders een zeer lange omweg nodig is. We vragen evenwel begrip voor
het feit dat de rijweg nog steeds in een werfzone ligt. Uiterste voorzichtigheid blijft geboden. In
deze brief leest u meer over de timing en impact van deze werken.

16 augustus: Stationsstraat één dag afgesloten voor nieuwe onderlaag asfalt
Op maandag 16 augustus wordt er zoals voorzien in de volledige Stationsstraat tot aan de
Tiensesteenweg (N3) een nieuwe onderlaag asfalt geplaatst. Het oude betonnen wegdek is na
het plaatsen van deze laatste onderlaag asfalt over de gehele werfzone dan ook voorbereid om
verder af te werken.

23 augustus: Neervelpsestraat, Smidstraat en Stationsstraat één dag afgesloten voor
kleeflaag
Nu maandag 23 augustus brengt de aannemer een speciale kleeflaag aan in de drie straten. Dit is
nodig om het asfalt duurzaam aan het beton te hechten. Omdat dit een uiterst kleverig product is,
mag de rijweg in geen geval betreden worden. Het product is namelijk niet te verwijderen van
wielen, remblokken, fietsbanden of schoeisel. Aanvankelijk was voorzien om dit enkel te doen
voor de Smidstraat/Neervelpsestraat. Door onvoorziene technische omstandigheden zal dit ook
noodzakelijk zijn voor de Stationsstraat. Gezien hiervoor een speciaal voertuig nodig is, wordt dit
werk in één keer uitgevoerd. Dat betekent dat het geheel (Neervelpsestraat – Smidstraat Stationsstraat) op 23 augustus zal afgesloten zijn. Het voetpad en de bermen zijn bewandelbaar.

(Lees verder achteraan)

24 – 25 augustus: Neervelpsestraat, Smidstraat en Stationsstraat twee dagen wisselend
afgesloten voor nieuwe bovenste laag asfalt
Dinsdag 24 en woensdag 25 augustus staat vervolgens de asfaltering op de planning. Wanneer het
asfalt tegen de avond voldoende afgekoeld is, kan de weg weer gebruikt worden door bewoners en
plaatselijk verkeer:
● Neervelpsestraat en Smidstraat krijgen op dinsdag 24 augustus een toplaag asfalt
●

Stationsstraat krijgt op woensdag 25 augustus toplaag asfalt: Vorige week werden de
onderlagen in asfalt getrokken. Hierop plaats de aannemer nu woensdag de definitieve toplaag.
Hierdoor is de Stationsstraat op woensdag 25 augustus onderbroken voor alle verkeer. Lokaal
verkeer van Vertrijk kan over het nieuwe wegdek van de Smidstraat en Neervelpsestraat rijden.

Als deze straten afgesloten zijn, plaats uw wagen dan zolang op privéterrein of buiten
de werfzone.
Telkens een dag wegmarkeringen na toplagen asfalt
De belijning van de nieuwe rijweg wordt meteen na de asfalteringswerken uitgevoerd. Hiervoor zijn twee
werkdagen voorzien. Als we dankzij gunstig weer de planning kunnen aanhouden, is dit voor donderdag 26
en vrijdag 27 augustus voorzien. Deze werken geven beperkte hinder voor het plaatselijk verkeer.
Op zaterdag 28 augustus hoeft er dus niet langer gewerkt te worden in tegenstelling tot wat eerder
gecommuniceerd is per brief. Onder voorbehoud van wijzigingen door slecht weer zijn de drie straten
vanaf zaterdag opnieuw toegankelijk voor lokaal verkeer.

Deze asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig. Is het te nat of te koud schuift de timing op.
In de planning zijn alvast enkele reservedagen voorzien.
We hopen alleszins om tegen eind augustus klaar te zijn met de asfaltering zodat we vanaf
woensdag 1 september het kruispunt Smidstraat x Stationsstraat kunnen aanpakken.
Gelieve in elk geval de signalisatie goed in de gaten te houden en deze te respecteren. Zo
komt u niet voor verrassingen te staan.
Herinrichting kruispunt Smidstraat x Stationsstraat in september en oktober
Van begin september tot eind oktober wordt het kruispunt van de Smidstraat met de Stationsstraat
heraangelegd. Het hele kruispunt wordt opgebroken en opnieuw aangelegd in beton. Het kruispunt is
voor de duur van deze werken onderbroken voor alle verkeer. De gehele werfzone blijft gesloten voor
doorgaand verkeer tot einde oktober. De omleiding hiervoor blijft zoals aangegeven bij de start van de
werken via de naburige op- en afrittencomplexen van Haasrode en Tienen op de E40.
Voor fietsers gelden in september en oktober dezelfde lokale routes zoals in augustus via de Dorpsstraat,
Brugstraat, Camerveld, ...). Van en naar Vertrijk centrum rijdt lokaal verkeer met de wagen via de
Kerkweg en de Smidstraat/Neervelpsestraat.

Blijf op de hoogte
Op www.wegenenverkeer.be/boutersem vindt u meer informatie over het project en de werken.
Met vriendelijke groeten,

Raf Oosters
Projectmanager Wegen en Verkeer

Maarten Devroye
Schepen voor mobiliteit

Chris Vervliet
Burgemeester

Hebt u na het lezen van deze brief toch nog vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren via het Meldpunt Wegen: www.meldpuntwegen.be of via
het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50.

