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Werken aan zuiver water
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• Elkaar helpen
• Vragenronde



Wie zijn wij?
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De werken
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Ontwerp riolering

Uitgangspunten

• Maximale ontharding
• Maximale infiltratie
• Buffering in de onderfundering

 Regenwaterafvoer via poreuse leidingen, bioswales (wadi), waterdoorlatende 
(onder)fundering, waterdoorlatende bestrating in parkeerstroken, aangepast wegprofiel
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Ontwerp wegenis

Typedwarsprofiel

• Rijstrook asfalt, incl goten:  4,20m

• Parkeerstrook kasseien met groene, waterdoorlatende voeg: 
2,00m

• Voetpaden in betonstraatstenen: +/- 1,70m à 1,90m
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Ontwerp wegenis

Bijzonderheden
• centraal verkeersplateau i.f.v. zone 30

• bomen in parkeerstrook: boomvakken met onderbeplanting en 
beugels

• ontharden en waterverhaal: plaatselijk ruimere plantvakken die 
ook kunnen dienen voor waterbuffering

• plaatselijk afwatering naar bioswale (wadi) en parkeerstrook waar 
zoveel mogelijk regenwater kan infiltreren
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Ontwerp wegenis

Impressies
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De fasering
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Fase 1: Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat + Doelhofstraat

• Voorbereidende werken 
• start: 27 februari 2023
• plaatsen droogzuiging, beperkte opbraak en stockage materiaal, enkele 

nutswerken

• Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat
• start: 3 maart 2023
• rioleringswerken en aansluitend herstel bestrating

• Hinder
• Sint-Bartholomeusstraat
 kruispunt volledig afgesloten tussen huisnummer 92 en Westkaai
 garages in de werfzone zijn niet bereikbaar
 gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid (Bredabaan, Vaartkaai)
 voetgangers kunnen de werf passeren, fietsers dienen af te stappen of volgen 

de omleiding
 huisvuilophaling:

• de vuilkar kan niet door de werfzone rijden
• de aannemer zal het huisvuil buiten de werf verzamelen 
• gelieve huisvuil voor de deur aan te bieden op dinsdag voor 6u



De fasering
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Fase 1: Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat + Doelhofstraat

• Hinder
• Doelhofstraat

 plaatselijk verkeer blijft mogelijk

 de straat wordt tijdelijk dubbelrichting en loopt dood op de werf

 er geldt een parkeerverbod (werfketen, stockage materiaal, werfverkeer,…)

 garages worden zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden

 er kan altijd hinder zijn!

• Totale duurtijd fase 1: ca. 3 weken (behoudens weerverlet)



De fasering
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Fase 2: Doelhofstraat

• Riolerings- en wegeniswerken
• start: 17 maart 2023 (of na afronding fase 1)

• Hinder
• kruispunt Sint-Bartholomeusstraat opnieuw vrij
• Doelhofstraat is afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer
• garages zijn niet bereikbaar
• woningen blijven te voet bereikbaar
• fietsers dienen af te stappen of parallelle straten te gebruiken

• Huisvuilophaling
• de vuilkar kan niet door de straat rijden
• de aannemer zal het huisvuil buiten de werf verzamelen 
• gelieve huisvuil voor de deur aan te bieden op dinsdag voor 6u

• Bouwverlof: 10/07  31/07
• er wordt niet gewerkt
• er volgt later nog een communicatie over de werfzone tijdens deze periode

• Totale duurtijd fase 2: ca. tot eind september (behoudens weerverlet)



De werkwijze
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Fase 1: Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat (volledig onderbroken) + 
Doelhofstraat

• Opbraak bestaande toestand
• Aansluiting op riolering in Bartholomeusstraat
• Bovenwerk & asfalteringswerken

Fase 2: Doelhofstraat (Stapsgewijze aanpak)

• Opbraak oude rijweg (voetpad blijft toegankelijk!)
• Aanleg riolering DWA & RWA
• Huisaansluitingen DWA & RWA (indien mogelijk graag aanduiden waar uw 

aansluiting buitenkomt & waar uw nutsleidingen aangesloten zijn). 
• Opbraak oud voetpad
• Lijnvormige elementen 
• Funderingen
• Verhardingen
• Afwerking



De werkwijze
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Fase 2: Doelhofstraat (Stapsgewijze aanpak)

Aandachtspunt: 

De parkeerstroken worden aangelegd in kasseien met een groene 
voeg. Dit betekent dat er gras ingezaaid zal worden. Na het inzaaien 
moeten de afgewerkte parkeerstroken een 6-tal weken afgesloten 
blijven, zodat het gras de tijd krijgt om te groeien. 

Over de exacte timing van deze specifieke periode krijgt u later nog 
meer info.



Rioleringswerken
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Huisaansluitingen DWA & RWA
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Lijnvormige elementen & funderingen
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Informatie

17

- Werftoezicht
- Website Aquafin > Waar werken we?
- Website Merksem.be > Werven en mobiliteit
- Telefoonnummer Aquafin 03 450 45 11
- Aannemer via algemeen nummer 014 63 91 90
- Infobrieven



Vragen?
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