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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief.

Boutersem: wegenwerken N234 tussen E40 en Leuvensesteenweg (N3)

Asfalteringswerken in zowel de Stationsstraat als de huidige werfzone

Neervelpsestraat/Smidstraat zorgen voor extra hinder

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer renoveert sinds maandag 17 mei de Smidstraat en de
Neervelpsestraat in Boutersem. De werken liggen op schema en de aannemer zal volgens planning
de huidige werfzone na het bouwverlof opnieuw asfalteren. In augustus wordt ook het wegdek van
de Stationsstraat vernieuwd. Deze werken gebeuren in de zomervakantie om de hinder voor de
school te beperken. In deze brief leest u meer over het verdere verloop van de werken.

Drie weken bouwverlof
Van vrijdag 9 juli tot maandag 2 augustus is het zomers bouwverlof. De aannemer heeft dan
drie weken rust en de werken liggen stil. De huidige werfzone blijft afgesloten voor doorgaand
verkeer, maar is toegankelijk voor bewoners.

Asfalteringswerken in de Smidstraat/Neervelpsestraat én de Stationsstraat
Meteen na het bouwverlof wordt alles voorbereid om de eerste asfalteringswerken uit te voeren.
Op dinsdag 3 augustus staat het fijnfrezen van de Smidstraat en de Neervelpsestraat op de
planning. Op woensdag 4 en donderdag 5 augustus wordt de oude asfaltverharding van de
Stationsstraat opgebroken. Met de wagen is de Stationsstraat die 2 dagen niet toegankelijk. Vanuit
Vertrijk centrum rijdt u dan tijdelijk via de Smidstraat/Neervelpsestraat.

De verdere asfalteringswerken zijn zo gepland dat plaatselijk verkeer telkens kan rijden via ofwel
de Stationsstraat of de Smidstraat/Neervelpsestraat. Volgens de huidige planning krijgt de
Stationsstraat op donderdag 12 augustus haar nieuwe onderlagen in asfalt. In de week van 23 tot
27 augustus is vervolgens eerst de asfaltering van de Smidstraat/Neervelpsestraat voorzien en de
dag nadien wordt de bovenste laag asfalt in de Stationsstraat getrokken. Aansluitend worden op
het nieuwe wegdek overal de wegmarkeringen aangebracht.

Lees verder achteraan.

http://www.wegenenverkeer.be


Asfaltwerken zijn erg weersgevoelig. Door regen of hitte kan de timing steeds opschuiven.
Gelieve de signalisatie goed in de gaten te houden en deze te respecteren. Zo komt u niet
voor verrassingen te staan.

Aandacht: kleeflaag in Smidstraat/Neervelpsestraat NIET betreden !

In de Smidstraat/Neervelpsestraat krijgt het gerenoveerde betonnen wegdek een overlaging in asfalt. Om

het asfalt aan het beton te laten hechten, moeten we een speciale kleeflaag aanbrengen. Het betreft een

elastische en scheurremmende tussenlaag die uiterst kleverig is. Hier mag in geen geval over gereden,

gefietst of zelfs gestapt worden. Dit product is namelijk niet te verwijderen van wielen, remblokken of

schoeisel. Deze kleeflaag is momenteel voorzien op maandag 23 augustus om de dag nadien meteen te

asfalteren. De aannemer zal de bewoners in de werfzone hiervoor nog een extra briefje bezorgen.

Herinrichting kruispunt Smidstraat x Stationsstraat in september en oktober

Van begin september tot eind oktober wordt het kruispunt van de Smidstraat met de Stationsstraat

volledig heraangelegd. Omdat het hele kruispunt wordt opgebroken en opnieuw aangelegd in beton kan

verkeer hier gedurende de werken niet passeren. Wanneer mogelijk (weekends) voorziet de aannemer

een passage voor verkeer op de Stationsstraat, maar algemeen geldt de regel dat het kruispunt dicht is

voor alle verkeer. Voor fietsers worden lokale routes gesignaleerd (Dorpsstraat, Brugstraat, Camerveld).

Plaatselijk verkeer kan opnieuw door de Smidstraat en Neervelpsestraat rijden. Van en naar Vertrijk

centrum rijdt u dan via de Kerkweg.

Blijf op de hoogte

Via www.wegenenverkeer.be/boutersem vindt u een pagina met meer informatie over het project en de

werken. Onder actuele hinder leest u meer over de fasering en de impact ervan voor het verkeer.

Met vriendelijke groeten,

Raf Oosters Maarten Devroye Chris Vervliet
Projectmanager Wegen en Verkeer Schepen voor mobiliteit 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.

http://www.wegenenverkeer.be/boutersem
http://www.meldpuntwegen.be

