
ontmoet de Schelde...

Beste buurtbewoner,

mede dankzij uw bezoek werd de open werfdag enkele weken geleden een succes. Daarvoor willen we u graag persoonlijk bedan-
ken. 

Eén van de aandachtspunten die we uit de buurt kregen, bleek de staat van het wegdek. De minder-hinderroute voor aannemers 
stroomlijnt het verkeer, maar verhoogt ook de druk op sommige wegen. 

Als de weersomstandigheden het toelaten pakken we vanaf dinsdag 14 juni de gesignaleerde problemen op verschillende plaat-
sen aan. Het kaartje op de achterzijde geeft de geplande werken overzichtelijk weer.

Het afgesloten deel van de Zoetenberm (1) is als eerste aan de beurt. Daar herleiden we de huidige betonplaten tot kleine stukjes, 
die als fundering voor een nieuwe asfaltlaag zullen dienen. Vervolgens is het stuk Paardenschorstraat (2) voor de kerncentrale 
aan de beurt. De huidige asfaltlaag wordt afgefreesd, waarna een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht. Dankzij deze ingrepen 
kan de minder-hinderroute blijven bestaan.

Als deze klus geklaard is, nemen we het kruispunt van de Westlangeweg en de Engelsesteenweg (3) onder handen. Deze krui-
sing bleek te smal om een vlotte doorgang van werfverkeer toe te laten. Door de T-kruising om te vormen naar een echte bocht, 
geflankeerd door schampkanten, kunnen de voertuigen straks afdraaien zonder het wegdek te verlaten. Dit zal toekomstige 
beschadigingen in deze zone voorkomen.

Tenslotte staat de reparatie van de Westlangeweg (4) op het programma. Om de putten in het wegdek op korte termijn te verhel-
pen, gaan we ze opvullen met asfalt. Dit is geen definitieve oplossing, maar helpt u als buurtbewoner de grondwerken veilig door 
te komen. In de komende weken wordt het grondtransport tot het minimum beperkt. Pas na het bouwverlof kan de bedrijvigheid 
weer toenemen. Al doen we er zoals altijd alles aan om zoveel mogelijk bouwmateriaal per schip ter plaatse te brengen.

Met bijkomende vragen of opmerkingen heeft, kan u ten allen tijde terecht bij de projectleiding via onderstaande contactgege-
vens. 

We wensen u alvast een prettige vakantie!

ir. Reinhilde Vanhooydonck       ir. Laurent Vanden Abeele 

projectleidster                                 projectleider

Waterwegen en Zeekanaal NV            Agentschap Natuur en Bos

mail: reinhilde.vanhooydonck@wenz.be 

tel. 03 224 67 11 

weg van water
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