
 

                                       Schoten, 10 november 2020 
 
 
Betreft 
Aanleg betonverharding fietspad in de Botermelkbaan te Schoten 
 
 
 
Beste bewoner 
 
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt had hebben wij de fundering van het fietspad al deels 
aangelegd. Een volgende stap is de aanleg van de betonverharding van het fietspad. 
 
Deze aanleg zal starten vanaf maandag 16 november.  
 
 
Wat gaat er precies gebeuren? 
 
Op vrijdag 13 november worden stalen pinnen geplaatst. Vervolgens wordt aan deze pinnen 
een touw bevestigd. Gelieve dit touw niet los te maken. De hoogte van het touw bepaalt het 
afgewerkt niveau van de nieuwe wegenis en zal worden gevolgd door de machine waarmee 
het beton wordt aangelegd. Van zodra de betonverharding is aangebracht, worden de stalen 
pinnen en het touw verwijderd. De wegenis is op dat moment echter nog niet toegankelijk 
voor het verkeer. Het beton moet na de aanleg nog 3 weken  uitharden om voldoende sterk 
te worden. De dag van aanleg van de beton worden er voetgangersbrugjes geplaatst zodat 
uw woning te voet steeds bereikbaar is. 
 
Na de aanleg dienen er krimpvoegen in de betonnen verharding te worden gezaagd. Om te 
vermijden dat het beton zou scheuren is het van cruciaal belang dat deze handeling op het 
juiste moment wordt uitgevoerd. Dat kan ’s avonds laat dezelfde dag of ’s morgens vroeg de 
volgende dag zijn.  
 
 
Plaats uw voertuig buiten de werkzone vanaf zondagavond 15 november 2020.  
 
Van zodra het touw aan de geplaatste stalen pinnen is bevestigd, kan u niet met een 
voertuig op of af uw oprit gedurende ongeveer 3 weken. Zoals gezegd wordt vrijdag het touw 
geplaatst. Dit zal vrijdag op het einde van de dag naar beneden gelaten worden zodat u van 
het weekend nog beperkt bereikbaar bent met een voertuig. 
 
 
De aanleg van de betonverharding start maandag 16 november om 06u met het herplaatsen 
van het touw en controleren hiervan. Als het touw dan eenmaal hangt is uw inrit niet meer 
toegankelijk met een voertuig. Dit voor zowel op- als afrijden. 
 
 Het is dus belangrijk dat u vanaf zondagavond 15 november uw wagen of andere voertuigen 
die u wenst te gebruiken, buiten de werkzone plaatst. Gedurende deze periode kan u uw 
wagen parkeren in de naastliggende zijstraten. Pas wanneer de inritten worden aangevuld 
zullen deze pas overrijdbaar zijn. 
 



 

Wij beseffen dat de aanleg van de wegenis de komende dagen voor ongemakken zal 
zorgen. Om later putten, scheuren en andere oneffenheden in het beton te vermijden, hopen 
we toch op uw medewerking te mogen rekenen. Als deze werken voor u een onoverkomelijk 
probleem betekenen, spreek onze arbeiders hierop aan of kom even langs in onze werfkeet 
aan de Dennenlei. 
 
 
Planning: volgorde van betonneren 
 

• Maandag 16/11: Start even kant ter hoogte van Botermelkaan nr 90 
o controle touw 
o verwijderen steenslag tijdelijke inritten 
o starten van grijze beton ter hoogte van Botermelkbaan nr 90 richting Alice 

Nahonlei  
 

• Dinsdag 17/11: 
o Grijze beton vanaf Alice Nahonlei richting Zilverstraat 

 
• Woensdag 18/11: 

o Grijze beton vanaf Alice Nahonlei richting Zilverstraat  
 

• Donderdag 19/11:  
o Opstart rode beton: ter hoogte van kruispunt Wezelsebaan richting Alice 

Nahonlei  
 

• Vrijdag 20/11:  
o Rode beton ter hoogte van Botermelkbaan nr 72 tot en met kruispunt Alice 

Nahonlei 
 
 

• Maandag 23/11: Start oneven kant ter hoogt van kruispunt Zilverstraat 
o Grijze beton starten tegenover kruispunt zilverstraat richting Wouwersstraat 

 
• Dinsdag 23/11: 

o Grijze beton oneven kant richting Wouwersstraat 
 

• Woensdag 24/11: 
o Grijze beton oneven kant richting Wouwersstraat 

 
• Donderdag 25/11: 

o Rode beton starten ter hoogte van Plantaandreef richting Wouwersstraat 
o Rode beton ter hoogte van Elfenbankdreef richting Wouwerstraat  

 
• Vrijdag 26/11: 

o Rode Beton ter hoogte van Wouwersdreef richting Wouwersstraat 
o Rode Beton ter hoogte van Wouwersstraat 

 
 
Deze planning is onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden en onvoorziene 
omstandigheden. 



 

Extra: Toegankelijkheid zijstraten Wezelsebaan, Alice Nahonlei, Zilverstraat, 
Plantaandreef, Elfenbankdreef, Wouwersdreef, Wouwersstraat 
 

• Wezelsebaan: 
o Is afgesloten tijdens aanleg beton fietspad 

 
• Alice Nahonlei: 

o Is open voor verkeer 
o Op de moment dat de betonmachine de Alice Nahonlei oversteekt is er voor 

een beperkte periode hinder/niet toegankelijk (+/- 1u) 
 

• Zilverstraat: 
o Is open voor verkeer 

 
• Plantaandreef 

o Is open voor verkeer 
o Op de moment dat de betonmachine de plantaandreef oversteekt is er voor 

een beperkte periode hinder/niet toegankelijk (+/- 1u) 
 

• Elfenbankdreef 
o Is open voor verkeer 
o Op de moment dat de betonmachine de Alice Nahonlei oversteekt is er voor 

een beperkte periode hinder/niet toegankelijk (+/- 1u) 
 

• Wouwersdreef 
o Is open voor verkeer 
o Op de moment dat de betonmachine de Alice Nahonlei oversteekt is er voor 

een beperkte periode hinder/niet toegankelijk (+/- 1u) 
 

• Wouwersstraat 
o Is open voor verkeer 
o Op de moment dat de betonmachine de Alice Nahonlei oversteekt is er voor 

een beperkte periode hinder/niet toegankelijk (+/- 1u) 
 
 
 
Indien er vragen zijn kan u altijd terecht aan de werfkeet aan de Denenlei en op het 
mailadres domien.vandepaer@colas.be  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Werfteam Colas 

mailto:domien.vandepaer@colas.be

