
 

  

 

 

Geachte ondernemer, 

 

 

Zoals u misschien al heeft vernomen, starten de riolerings- en wegenwerken in de Molenstraat op 18 

oktober 2021. Algemene informatie over de werken, zoals bv. de fasering, kan u terugvinden op 

kapellespreekt.be/infowerkenmolenstraat. 

Deze werken hebben onvermijdelijk een grote, langdurige mobiliteitsimpact, zowel voor de 

automobilist als voor de zachte weggebruiker. Vanzelfsprekend horen daar ook alle verplaatsingen bij 

van en naar uw bedrijf of handelszaak. Daarom willen we u via deze brief gedetailleerd informeren 

over de omleidingen.  

We nodigen u uit deze informatie te delen met de betrokken leveranciers en chauffeurs die uw 

handelszaak of bedrijf bedienen.  

 

Hoe verlopen de werken? 

- Het volledige project verloopt in 4 fasen. 

- Fase 1 loopt van de Birrebeek tot net voor de terreinen van 

firma Becoton. 

Hoe wordt het verkeer omgeleid tijdens fase 1? 

- Gemotoriseerd verkeer zal worden omgeleid via de 

Vroonbaan en de Ipsvoordestraat 

- Er wordt een omleiding voorzien voor fietsers, gescheiden 

van het gemotoriseerd verkeer, die via Menaertstraat-

Kapelstraat en het netwerk van trage wegen naar de 

Hogerheistraat zal lopen. 

- Om sluipverkeer te voorkomen, installeren we een ‘knip’ in de 

Hogerheistraat (net voorbij Meroso Foods) en de 

Spenaardstraat (ter hoogte van de overgang van het smalle 

naar het brede gedeelte) die doorgaand verkeerd verbiedt. 

- Vrachtverkeer volgt, afhankelijk van hun bestemming, de 

omleiding via de A12. Voor Becoton is dit via afrit Meise, voor 

Etex is dit de afrit via N16.  

Concreet betekent dit dat we zullen werken met zones: 

 moet u in de oranje zone leveren (zone A), volg dan de 

oranje omleiding. 

 moet u in de blauwe zone leveren (zone B), volg dan de 

blauwe omleiding. 

 

Een overzicht van de informatie over deze werken kan je te allen tijde online 

raadplegen via kapellespreekt.be/infowerkenmolenstraat. 
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Na afloop van de werken zal de Molenstraat uitgerust zijn met volwaardige en veilige fietspaden en 

een rijbaan in asfalt. De aannemer voorziet ca. 140 werkdagen voor de werken in de eerste fase.  

 

Door de omvang van de werken zal er onvermijdelijk en voor langere tijd hinder ontstaan in de nabije 

omgeving van de Molenstraat. Het lokaal bestuur benadrukt dat de hinder tijdelijk van aard is maar 

ontkent geenszins de impact die de werken zullen hebben op de mobiliteit ter plaatse. Er zal daarom 

maximaal ingezet worden op een doorgedreven communicatie en alle nodige praktische informatie 

zal ter beschikking worden gesteld.  

Hebt u vragen en/of opmerkingen of wilt u iets kwijt over de werken, aarzel dan niet om ons te 

contacteren via mobiliteit@kapelle-op-den-bos.be. 

 

     Namens het college, 

In opdracht, 

algemeen directeur,        burgemeester, 

 

 

 

 

 

Siebe Ruykens         Renaat Huysmans 
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