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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 in De Biezen, tussen Rerum Novarumlaan en Ringlaan, inclusief het kruispunt 
Meereigen. 
 
Er worden komende maanden werken uitgevoerd op volgende plaatsen: 
 
 

 Fase 1: De Biezen (tussen Rerum Novarumlaan en Meereigen, inclusief kruispunt 
Meereigen) 
 

De aannemer werkt momenteel de voetpaden in deze fase verder af. Vanaf maandag 25 februari zal 
er terug een parkeerverbod ingesteld worden. De aannemer start dan met het op hoogte brengen van 
de inspectieputten in de rijweg. Het plaatsen van onderlaag en toplaag asfalt is voorzien op vrijdag 1 
maart. Daarna kan deze fase opnieuw opengesteld worden. Asfalteringswerken zijn weersgevoelig. Bij 
slecht weersomstandigheden worden ze op een later tijdstip uitgevoerd. 
 
 

 Fase 2: De Biezen (tussen Meereigen en Ringlaan, inclusief kruispunt Meereigen) 
 

De riolering in deze fase werd aangelegd en de huisaansluitingen zijn gemaakt. Intussen is de 
aannemer bezig met het plaatsen van boordstenen en greppels. Aansluitend zullen de parkeerstroken 
aangelegd worden, vervolgens de voetpaden. Als de weersomstandigheden het toelaten zal het 
asfalteren van deze fase (onderlaag en toplaag) gebeuren in de tweede helft van maart. 
 
Ook het verkeersplateau ter hoogte van kruispunt Meereigen werd intussen geplaatst. Het kruispunt 
zal opengesteld worden als het beton voldoende is uitgehard. Dit zal in de loop van maart gebeuren. 
 
 

 Aansluiting Ringlaan 
 
Doordat de nieuwe regenwaterleiding aansluit op de bestaande riolering in Ringlaan, dient er 
plaatselijk gewerkt te worden in het voetpad en fietspad langs Ringlaan. Het verkeersplateau wordt 
hier eveneens vernieuwd. Fietsers en voetgangers worden plaatselijk omgeleid. Vermoedelijk zullen 
deze werken starten in de week van 4 maart, zodat de uitvoering ervan grotendeels in de 
krokusvakantie valt. Deze timing is onder voorbehoud en kan dus nog wijzigen. 
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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. 
 
 
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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