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Werken in district Merksem: Heraanleg Doelhofstraat  
 
Projectnummer: RI3M061 
 
 
 
Beste mevrouw, mijnheer, 
 
Op 30/01/2023 was er een infomoment over de start van de werken in de Doelhofstraat en het 
kruispunt met de Sint-Bartholomeusstraat. Er werden enkele praktische afspraken gemaakt om de 
werken voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen. In deze brief leest u meer informatie over 
de werken. De presentatie die getoond werd op het infomoment vindt u tevens terug op de website. 
 
Verloop van de werken 
 

- Fase 1: Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat en Doelhofstraat 
 

o Start voorbereidende werken: 27 februari 2023 
- Plaatsen droogzuiging en beperkte opbraak van wegenis 

 
o Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat: start der werken op 3 maart 2023 

 Kruispunt volledig afgesloten tussen huisnummer 92 en Westkaai 
 Garages in werfzone zijn niet bereikbaar 
 Gemotoriseerd verkeer dient omleidingen te volgen 
 Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone passeren. Fietsers dienen af te 

stappen of volgen de omleiding 
 

o Doelhofstraat 
 Plaatselijk verkeer blijft mogelijk 
 Straat wordt dubbelrichting en loopt dood op de werfzone kruispunt Sint-

Bartholomeusstraat 
 Er geldt een plaatselijk parkeerverbod waar nodig 
 Garages worden zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden 

 
o Totale duurtijd fase 1: ca. 3 weken (behoudens weerverlet) 
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- Fase 2: Doelhofstraat 
 

o Start der werken op 17 maart 2023 
o Hinder: 

 Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat opnieuw vrij 
 Doelhofstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 
 Garages in de werfzone zijn niet bereikbaar 
 Gemotoriseerd verkeer dient omleidingen te volgen 
 Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone passeren. Fietsers dienen af te 

stappen of volgen de omleiding 
 

o Totale duurtijd fase 2: ca. tot eind september (behoudens weerverlet) 
 
 
Praktische afspraken 
 
 Tijdens de riolerings- en wegeniswerken is de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en 

zijn de garages niet bereikbaar. De woningen blijven wel steeds bereikbaar voor de 
hulpdiensten in geval van nood. 

 
 Voor hulpbehoevende personen kan er steeds in samenspraak bekeken worden welke 

alternatieve mogelijkheden er kunnen aangeboden worden. 
 
 Huisvuilophaling: 

o Tijdens de werken in de straat zal de aannemer uw huisvuil verzamelen buiten de 
werfzone en naar een centrale locatie in de Sint-Bartholomeusstraat brengen. 

o U dient het huisvuil aan te bieden op dag van ophaling voor 6u ’s morgens. 
o U dient na lediging uw container zelf op te halen op het centrale punt. 
o Gelieve uw container ook duidelijk te voorzien van een huisnummer om vergissingen te 

vermijden. 
 

 De gemengde waterafvoer van uw woning zal worden aangesloten op de nieuwe DWA-riolering 
(Droog Weer Afvoer). Indien u aan de voorkant van uw woning een regenpijp heeft, zal deze 
aangesloten worden op de RWA-riolering (Regen Water Afvoer). Indien u geen afvoer heeft van 
regenwater aan de voorzijde van uw woning, zal er voor u een wachtaansluiting voorzien 
worden.  
 
U dient voor deze werken niet thuis te blijven. Indien mogelijk en/of gekend mag u steeds aan 
uw raam een schematische tekening hangen met de locatie van uw huisaansluiting. 

 
 De nieuwe parkeerstroken in uw straat worden aangelegd in kasseien met een groene, 

waterdoorlatende voeg. Dit wil zeggen dat de voegen tussen de stenen worden ingezaaid met 
gras. Na het inzaaien moeten de afgewerkte parkeerstroken een zestal weken afgesloten 
blijven zodat het gras de tijd krijgt om te groeien. Het parkeerverbod zal in deze periode nog 
aanwezig zijn, gelieve dit te respecteren.  
 

 U zal bij belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen die impact hebben op uw situatie steeds op 
de hoogte worden gehouden via de nodige infobrieven. 
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 Indien u bijvoorbeeld een verhuis of werken heeft gepland, kan er steeds bekeken worden welke 
mogelijkheden er zijn. U kan hiervoor de meestergast van de aannemer of de werftoezichter van 
Aquafin aanspreken op de werf. Ook bij andere vragen zijn deze mensen steeds beschikbaar of 
kan u meer informatie verkrijgen via onderstaande contacten. 
 

 Tijdens het bouwverlof van 10 juli 2023 tot 31 juli 2023 zal er niet gewerkt worden. Er volgt later 
communicatie over de werfzone tijdens deze periode. 

 
 

 
Meer informatie 
 
 
 Op de website www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-

we/RI3M061  
 Of scan de QR-code hiernaast 
 Vragen? Contactcenter Aquafin:  

o 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) 
o contact@aquafin.be 

 www.merksem.be > Werven en mobiliteit >Heraanleg Doelhofstraat 

 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 

 

 

Jari Frensch 
Districtsschepen Openbaar Domein 

Michiel Nooren 
Projectmanager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stad Antwerpen heeft het beheer van het gemeentelijke rioleringsnet toevertrouwd aan water-link. Water-link 
heeft als opdracht om het rioleringsnet verder uit te bouwen, te onderhouden en te vernieuwen. Hiervoor 
heeft het een partnerschap gesloten met Aquafin.  


