
 

                                       Schoten, 26 november 2020 
 
 
Betreft 

Aanleg kruispunten zijstraten van Botermelkbaan 
 Plantaandreef 
 Elfenbankdreef 
 Wouwersdreef 

 
 
Beste bewoner 
 
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt had hebben wij de betonverharding van het fietspad vanaf 
het begin van de werken aan de Kaak tot en met de zilverstraat aangelegd exclusief de 
zijstraten.    
 
Een volgende stap is de aanleg van de kruispunten Plantaandreef, Elfenbankdreef en 
Wouwersdreef.  
 
Deze aanleg zal starten vanaf vrijdag 4 december en loopt tot en met woensdag 16 
december. 
 
 
Planning aanleg kruispunten: 
 

 Vrijdag 4/12 tot en met dinsdag 8/12: Kruispunt Plantaandreef 
o Vrijdag: opbraak +grondwerk + plaatsing van borduren  
o Maandag: plaatsen van fundering 
o Dinsdag: afwerken fundering + plaatsen onderlaag asfalt 

 
 Woensdag 9/12 tot en met vrijdag 11/12: Kruispunt Elfenbankdreef 

o Woensdag: opbraak +grondwerk + plaatsing van borduren  
o Donderdag: plaatsen van fundering 
o Vrijdag: afwerken fundering + plaatsen onderlaag asfalt 

 
 Maandag 14/12 tot en met woensdag 16/12: Kruispunt Wouwersdreef 

o Maandag: opbraak +grondwerk + plaatsing van borduren  
o Dinsdag: plaatsen van fundering 
o Woensdag: afwerken fundering + plaatsen onderlaag asfalt 

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



 

Extra: Toegankelijkheid zijstraten: Plantaandreef, Elfenbankdreef, Wouwersdreef 
 
Tijdens de aanlag van de zijstraat zal deze niet toegankelijk zijn voor voertuigen 
tussen 07u00 en 16u00. Gelieve dan ook uw voertuig ergens anders te parkeren indien 
u dit wil gebruiken. 
 
Tijdens de werkuren kan men te voet of met de fiets altijd wel passeren. 
 
Buiten deze werkuren zal er met steenslag een tijdelijke inrit worden aangetrokken 
zodat de zijstraat wel toegankelijk is voor voertuigen. 
 
 
Er wordt op elk kruispunt(Plantaandreef, Elfenbankdreef en Wouwersdreef) een extra 
infobord geplaatst waarop de bovenvermelde data nog eens herhaald worden. 
 
 
 
Indien er vragen zijn kan u altijd terecht aan de werfkeet aan de Dennenlei en op het 
mailadres domien.vandepaer@colas.be  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Werfteam Colas 


