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Zorgeloos fietsen op de Botermelkbaan

Binnenkort kan je met een gerust hart fietsen op de 
Botermelkbaan. We werken er momenteel een belang-
rijke ontbrekende schakel in het fietspadennetwerk weg 
door de Botermelkbaan haar langverwachte vrijliggende 
fietspaden te geven. 

De voorbereidende nutswerken zijn zo goed als afgerond 
en in september begint de aannemer aan fase 2 van de 
werken: de eigenlijke aanleg van de fietspaden in beton. 
In deze infobrochure lees je alles over de komende 
werken en de te verwachten hinder.

Het gemeentebestuur
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Augustus 2020: afwerking fase 1 

De voorbereidende werken lopen stilaan ten einde. 
Deze maand werken de nutsmaatschappijen de laatste 
details af. Daarna kan er gestart worden aan de fietspa-
den. 

Om een veilige fietsomleiding voor scholieren te creëren 
wordt in augustus de rijbaan afgewerkt ter hoogte van 
de verbinding Dennenlei - Columbuslei. De rijplaten 
zullen er plaats maken voor een wegdek in asfalt.

Verder wordt de riolering van de Alice Nahonlei aan-
gesloten op die van de Botermelkbaan. Hiervoor wordt 
de Alice Nahonlei ter hoogte van de Botermelkbaan 
afgesloten van 3 augustus tot en met 14 augustus 2020. 
Het verkeer op de Botermelkbaan kan wel steeds blijven 
passeren. Voetgangers en fietsers kunnen de Alice 
Nahonlei in- en uitrijden tijdens deze werken.

Verder verloop van de 
werken vanaf september 2020
Begin september start aannemer Colas met de aanleg 
van de fietspaden in beton. Er is beperkte hinder voor 
bewoners.

Er zal maximaal met twee mobiele werfzones tegelijk 
gewerkt worden. Er wordt gestart aan de even zijde van 
de Botermelkbaan ter hoogte van Sint-Ludgardis en de 
aannemer werkt verder in de richting van ’s Gravenwezel. 
Vervolgens wordt de overzijde aangepakt. Daarna volgt 
het even gedeelte van de straat vanaf Sint-Lutgardis rich-
ting kanaal Dessel-Schoten. Het fietspad ter hoogte van 
natuurgebied La Garenne wordt dan als laatste aangelegd.  

Verkeershinder en bereikbaarheid woningen
Doorgaand verkeer kan deze werfzones steeds passeren 
en wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Je kan 
als bewoner je huis steeds bereiken, behalve wanneer de 
werfzone zich vlak voor je oprit bevindt en wanneer het 
betonnen fietspad werd gegoten. Om het fietspad vol-
doende te laten uitharden mag er gedurende drie weken 
niet over gereden worden. Tijdens deze periode parkeer 
je in een van de zijstraten. De aannemer verwittigt je 
tijdig met een bewonersbrief wanneer je oprit niet meer 
toegankelijk zal zijn. 

Afwerking
Wanneer alle fietspaden zijn aangelegd, zal de aannemer 
starten met de afwerking van de bermen en de grachten. 
Daarna worden de kruispunten op de Botermelkbaan 
heringericht (zie verder). Onder voorbehoud van onver-
wachte (weers)omstandigheden, zullen de werken rond 
april 2021 volledig afgerond zijn. 

Het stramien in deze werfzones is steeds hetzelfde: er 
wordt gestart met het aanleggen van inbuizingen en 
kopmuren aan de grachten ter hoogte van de inritten, 
daarna volgt de aanleg van de fundering van het fietspad 
in steenslag, het ter plaatse storten van het betonnen 
fietspad en het aanleggen van de opritverharding. 

Aandachtspunten beton
Wanneer het betonnen fietspad voor je huis wordt aange-
legd, is het gedurende enkele (+/- 3) weken niet mogelijk 
je huis te bereiken met de wagen. De aannemer brengt je 
hiervan tijdig op de hoogte door middel van een bewo-
nersbrief. We geven in deze infobrochure alvast enkele 
aandachtspunten mee waarmee je rekening moet houden.

• Hangt er een rood-wit lint voor je oprit? Dan wil dat 
zeggen dat er net verse beton werd gegoten. Stap niet 
over de linten en betreed het beton niet.

• Op de dag van de aanleg wordt om de 30 meter een 
voetgangersbrugje voorzien. Het is dus mogelijk dat 
er geen voetgangersbrugje vlak voor je deur ligt en je 
dus een aantal meter moet omlopen om je woning te 
bereiken. 

• Enkele uren na aanleg van het beton worden er door 
de aannemer krimpvoegen in het fietspad gezaagd. 
Dit is noodzakelijk om scheuren te voorkomen. Het is 
mogelijk dat deze krimpvoegen ’s avonds of ’s nachts 
gezaagd worden, afhankelijk van de uitharding van het 
beton. We excuseren ons alvast voor eventuele korte 
geluidshinder. 

• De dag na de aanleg van het beton mag je er te voet 
over lopen.

• Inritten voor de wagen zijn na aanleg 3 weken niet 
toegankelijk. Pas daarna is het beton volledig uitgehard 
en stevig genoeg om over te rijden. Parkeer gedurende 
deze periode reglementair in een van de zijstraten.

Inbuizen van de grachten

Ter hoogte van de opritten 
worden de grachten ‘inge-
buisd’ en krijgen ze kop- 
muren.

Het is op dit moment (buiten 
de werkuren van de aannemer) 
nog mogelijk in- en uit te rijden 
met je wagen.

Steenslag fundering

De fundering van het fietspad 
wordt gelegd in steenslag. 

Het is op dit moment (buiten 
de werkuren van de aan- 
nemer) nog mogelijk in- en uit 
te rijden met je wagen.

Fietspad in beton

Het fietspad wordt getrok-
ken in beton. Let erop dat je 
de eerste dag niet over het 
beton mag wandelen. Maak 
gebruik van de wandel-
brugjes die je om de 30 
meter vindt. Met je wagen 
over het fietspad rijden 
is voor enkele weken niet 
mogelijk. 

Aanwerken opritten

De opritten worden aan-
gelegd en vormen de verbin-
ding tussen de rijbaan, het 
nieuwe fietspad en je privé 
eigendom. 

Het is vanaf nu terug 
mogelijk in- en uit te rijden 
met je wagen. 

DE WERFZONE IN DETAIL

De aangegeven volgorde van werken is een leidraad die we zo goed mogelijk proberen 
aan te houden. Volg de communicatie van de aannemer op om op de hoogte te blijven 
van eventuele wijzigingen of aanpassingen tijdens het verloop van de werken.
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Verdere tijdslijn van de werken
Het aanleggen van de betonnen fietspaden en het afwerken 
van de grachten en bermen zal duren tot eind februari 2021. 

In maart 2021 wordt de Botermelkbaan volledig afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Bewoners kunnen wel steeds hun woning 
bereiken. De aannemer zal in maart één voor één de drie kruis-
punten (Alice Nahonlei, Wezelsebaan en Columbuslei) heraanleggen. 
Uiteraard brengen we je rond deze periode op de hoogte met 
een meer gedetailleerde beschrijving van de werken. 

Momenteel wordt het einde van de werken op de Botermelk-
baan voorzien in april 2021. Er kan dan weer naar hartenlust 
veilig gefietst worden!

Huisvuilophaling
De afvalophaling blijft tijdens de werken gewoon aan huis 
plaatsvinden volgens de normale kalender.

Parkeren
Wanneer het betonnen fietspad voor je oprit uithardt, is het 
enige tijd niet mogelijk met je wagen je woning te bereiken. 
We vragen je vriendelijk in een van de zijstraten te parkeren. 
Houd rekening met de buurtbewoners en parkeer reglemen-
tair.

Werkuren aannemer
Tussen 7 uur en 16 uur zal er op weekdagen activiteit zijn in de 
werfzone(s). Bij het inzagen van de krimpvoegen is het 
mogelijk dat er van deze uren afgeweken wordt. 

Praktisch Contact
Aannemer
Colas Noord Nv
Werfleider 
Domien Vandepaer
domien.vandepaer@colas.be 
03 680 87 60

Gemeentebestuur
Technische dienst
Projectcoördinator 
Yannick Scherpereel
yannick.scherpereel@schoten.be 
03 680 33 47

www.schoten.be/wegenwerken

BE-Alert
Registreer je via www.be-alert.be met je contactgegevens en adres en krijg belangrijk nieuws ook snel en eenvoudig in je mailbox. 

Fietsers en scholieren kunnen tijdens de werken deze veilige fietsomleiding gebruiken.


