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Werken in Antwerpen: rioleringswerken Duvelshoek en Heirmanstraat  
Projectnummer RI3M050 
 
 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
 
De Stad Antwerpen heeft water-link aangesteld als uw rioolbeheerder. Als gemeentelijke 
rioolbeheerder is het de taak om de riolering in Antwerpen verder uit te bouwen, te onderhouden en te 
vernieuwen. Water-link heeft hiervoor een partnership aangegaan met Aquafin. Momenteel bereidt 
Aquafin een rioleringsproject voor in Duvelshoek en Heirmanstraat. Op 19 maart 2018 start aannemer 
Van Wellen met de aanleg van een tijdelijke omleidingsweg tussen Vaartkaai en Carrettestraat. 
Daarna worden rioleringswerken uitgevoerd in Duvelshoek en Heirmanstraat. De werken duren 
ongeveer tot maart 2019 en worden uitgevoerd in verschillende fasen.  
 
Er worden de komende maanden werken uitgevoerd op volgende plaatsen:  
 

 Aanleg tijdelijke omleidingsweg tussen Vaartkaai en Carrettestraat 
Op het terrein naast Candico wordt een nieuwe tijdelijke omleidingsweg aangelegd. Naast deze 
weg komt ook een tijdelijk fietspad (tussen jaagpad en Carrettestraat). Zo blijft verkeer tussen 
Vaartkaai en Carrettestraat mogelijk als de rioleringswerken in Duvelshoek starten. 
De aanlegwerken starten op 19 maart 2018 en duren ongeveer 2 weken. 

 
Verkeer  
Deze werken worden uitgevoerd op privaat terrein en hebben dus geen impact op het verkeer.  

 
 

 Kruispunt Carrettestraat – Duvelshoek – Eugeen Meeusstraat   
Op het kruispunt Carrettestraat – Duvelshoek – Eugeen Meeusstraat wordt een nieuw gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de wegenis ter hoogte van het kruispunt hersteld. 
De aannemer zal vanaf 9 april de bestaande verharding ter hoogte van het kruispunt opbreken. 
Daarna worden vernieuwingswerken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Deze werken duren 
een 2-tal weken. 
Aansluitend aan de nutswerken starten de rioleringswerken. 
Deze werken duren ongeveer 3 maanden.  

 
Verkeer 
Het kruispunt Carrettestraat – Duvelshoek – Eugeen Meeusstraat wordt volledig afgesloten.  
Doorgaand verkeer tussen Vaartkaai en Carrettestraat wordt omgeleid via de tijdelijke 
omleidingsweg naast Candico. 
Eugeen Meeusstraat blijft bereikbaar vanuit Duvelshoek.  Er wordt hiervoor een doorgang voorzien 
via de parking op de hoek. Op deze parking kan tijdens de werken niet geparkeerd worden. 

 
 

 Duvelshoek (tussen Eugeen Meeusstraat en inrit parking Gamma) 
In Duvelshoek wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de wegenis 
hersteld. 
De werken starten eind juli / begin augustus 2018 en duren ongeveer 6 weken. 
 
 



 Verkeer 
Duvelshoek wordt volledig afgesloten tussen Gamma en Eugeen Meeusstraat. Het kruispunt 
Carrettestraat – Eugeen Meeusstraat is vrij. In Duvelshoek wordt dubbelrichtingsverkeer ingesteld 
tussen Heirmanstraat en Gamma, die bereikbaar blijft. 
 
 

 Duvelshoek (tussen inrit parking Gamma en Heirmanstraat) 
In Duvelshoek wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de wegenis 
hersteld. 
De werken starten in de loop van september 2018 en duren ongeveer 6 weken. 

 
Verkeer 
Duvelshoek wordt volledig afgesloten tussen Gamma en Heirmanstraat. Ook het kruispunt 
Heirmanstraat – Duvelshoek is in deze fase volledig afgesloten. In Duvelshoek wordt 
dubbelrichtingsverkeer ingesteld tussen Eugeen Meeusstraat en Gamma, die bereikbaar blijft. 
Heirmanstraat is bereikbaar via Borrewaterstraat. 
 
 

 Heirmanstraat (tussen Duvelshoek en Emiel Lemineurstraat) 
In Heirmanstraat wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de 
wegenis hersteld. 
De werken starten in de loop van oktober 2018 en duren ongeveer 3 maanden. 

 
Verkeer 
Heirmanstraat wordt volledig afgesloten tussen Duvelshoek en Emiel Lemineurstraat. Het kruispunt 
Duvelshoek – Heirmanstraat is dan terug open.  
Garages en inritten zullen in de werfzone niet bereikbaar zijn. 
Het kruispunt Emiel Lemineurstraat – Heirmanstraat is afgesloten.  
Het verkeer uit de Emiel Lemineurstraat kan weg via Minister Schollaertstraat. 
Eigenheerdstraat is in deze fase volledig afgesloten ter hoogte van Heirmanstraat. Daarom zal er 
tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ingesteld worden. Om kruisen en keren in Eigenheerdstraat mogelijk 
te maken, zal er plaatselijk een parkeerverbod ingesteld worden. 

 
 

 Heirmanstraat (tussen Emiel Lemineurstraat en Borrewaterstraat) 
In Heirmanstraat wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de 
wegenis hersteld. 
De werken starten in de loop van december 2018 en duren ongeveer 3 maanden. 

 
Verkeer 
Heirmanstraat wordt volledig afgesloten tussen Emiel Lemineurstraat en Borrewaterstraat.  
Garages en inritten zullen in de werfzone niet bereikbaar zijn.  
Het kruispunt Heirmanstraat – Emiel Lemineurstraat is vrij. 
Trammezandlei loopt dood op werf. Er wordt een parkeerverbod voorzien om te keren (cfr 
Eigenheerdstraat). 
 

 
Infoavond 
Voor aanvang van de werken in de Heirmanstraat (twee laatste puntjes hierboven) zal er nog een 
infoavond georganiseerd worden. U zal hiervoor in het najaar nog een uitnodiging ontvangen. 
 
Huisvuil 
De huisvuilwagen kan niet door de werfzone rijden. Daarom vragen we u het huisvuil buiten de 
werfzone aan te bieden. Mocht dit een probleem vormen, dan kan u beroep doen op de hulp van de 
aannemer, gelieve hiervoor de werfleider te contacteren.  
 
Het verloop van dit project kunt u ook volgen via de website www.aquafin.be. Hebt u toch nog vragen 
over de uitvoering van dit project, dan kunt u alle werkdagen tussen 8u en 19u terecht bij het 
contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be. Bij 
noodgevallen kunt u buiten de werkuren en in het weekend gebruik maken van het gratis 
noodnummer: 0800 16 603. 

http://www.aquafin.be/
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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  

 Aannemer Van Wellen, werfleider Moric De Koninck, e-maill: moric.dekoninck@vanwellen.be  
 

Met vriendelijke groeten 
        
 

 

                   

 

Nico Van Gestel     Tanja De Landsheer 
adviseur communicatie    projectmanager 
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