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Werken in Merksem: riolerings- en wegeniswerken De Biezen  
Projectnummer RI3M051 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
 
De stad Antwerpen heeft water-link aangesteld als uw rioolbeheerder. Als gemeentelijk rioolbeheerder 
is het onze taak om de riolering in Antwerpen verder uit te bouwen, te onderhouden en te vernieuwen. 
Water-link heeft hiervoor een partnership afgesloten met Aquafin. Momenteel wordt er door aannemer 
ATF gewerkt aan fase 1 van De Biezen, tussen Rerum Novarumlaan en Meereigen, inclusief het 
kruispunt Meereigen. 
 
Er worden komende maanden werken uitgevoerd op volgende plaatsen: 
 

 De Biezen (tussen Rerum Novarumlaan en Meereigen, inclusief kruispunt Meereigen) 
 

De rioleringswerken en de huisaansluitingen in fase 1 zijn intussen afgewerkt. Tijdens de aanleg van 
de fundering is uit een proef gebleken dat de draagkracht van de ondergrond onvoldoende was. De 
reeds aangebrachte fundering en boordstenen aan de parkeerstrook moesten daarom verwijderd 
worden. De aannemer zal nu een nieuwe, diepere onderfundering aanbrengen. Hierboven komt de 
fundering van de parkeerstroken. Ook de fundering van de rijweg wordt op dat moment geplaatst. 
Deze werken zullen deze week klaar zijn. 
  
Tussen 22 december 2018 en 13 januari 2019 wordt er niet gewerkt, wegens bouwverlof en 
opleidingsweek van de aannemer. Tijdens deze periode moet de fundering de kans krijgen om te 
rusten. De straat is in principe niet toegankelijk met de wagen. De aannemer is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade aan voertuigen. De voetpaden blijven liggen zodat de woningen steeds te voet 
bereikbaar blijven.  Op 14 januari 2019 start de aannemer opnieuw met het plaatsen van boordstenen 
en de heraanleg van de voetpaden en parkeerstroken. Deze werken duren ongeveer 3 weken. 
Aansluitend wordt de onderlaag asfalt aangebracht. Dit kan enkel als de weersomstandigheden het 
toelaten.  
 

 De Biezen (tussen Meereigen en Ringlaan, inclusief kruispunt Meereigen) 
 

Aansluitend start de aannemer met fase 2. Ook hier wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel 
aangelegd en wordt de bovenbouw vernieuwd. Deze werken duren 2 maanden. 

 
 

Huisvuil 
 
De vuilophaaldienst kan niet in de straat rijden. U kan het huisvuil aanbieden in de aangrenzende 
straten buiten de werfzone. 

 Huisvuilophaling Meereigen en De Biezen: u kan het huisvuil buiten zetten tussen dinsdag 20u 
en woensdag 7u (dagophaling) 

 Huisvuilophaling Ringlaan: u kan het huisvuil buiten zetten op dinsdag tussen 18u en 21.30u 
(nachtophaling).  

Wij hopen op uw bereidwillige medewerking. Bij problemen kan u altijd beroep doen op de aannemer. 
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Meer informatie 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 

 Contactcenter Aquafin – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be 

 www.aquafin.be  

 www.merksem.be en dan zoeken op “heraanleg De Biezen”. U kan  hier ook inschrijven voor 
de digitale nieuwsbrief  

 wijkoverleg Merksem, Evi Marblie of Son Van den Broek, Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 
2170 Merksem, tel 03 338 72 49, e-mail: wijkoverleg.merksem@antwerpen.be  

 consulent openbaar domein, Lindsey Pauwels, Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 
Merksem, tel 03 338 73 74, e-mail lindsey.pauwels@antwerpen.be 

 Aannemer ATF, projectleider Filip Van Oostenryck, tel 03 568 69 49, e-mail: filip@atf.be  

 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 

   
 
 
Tanja De Landsheer    Wendy Simons 
Projectmanager Aquafin   districtsschepen voor openbaar domein 
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