
 

 
 

Beste bewoner 
 
In januari 2021 start de heraanleg van de Boomgaardstraat in opdracht van het district Berchem, het 
district Antwerpen, de stad Antwerpen en Water-link in samenwerking met Aquafin. Tijdens deze werken 
wordt het deel tussen de Sint-Lambertusstraat en de Stanleystraat heraangelegd. In deze brief informeren 
wij u over de werken, de vermoedelijke timing en fasering en uw mogelijkheid om tijdens de heraanleg 
een gratis geveltuintje te laten voorzien. 
 

Riolering en infiltratie 
Aquafin voert tijdens de heraanleg riolerings- en infiltratiewerken uit. Zo komt er een nieuwe gemengde 
leiding in de straat. Een gescheiden stelsel met een aparte regenwaterleiding is niet voorzien. De afstand 
tot een regenwaterleiding of waterloop in de buurt waarop kan aangesloten worden is te groot. Er zouden 
nog verschillende straten heraangelegd moeten worden om het regenwater effectief apart te kunnen 
afvoeren. Er wordt wel maximaal ingezet op infiltratie in de straat.  
 
Om het grondwaterpeil niet te erg te laten dalen bij een lange droogteperiode en om bij hevige regenval 
het ‘propere’ hemelwater niet onnodig in de riolering te doen belanden, kan u als bewoner uw steentje 
bijdragen. Dit kan door het regenwater op te vangen en te hergebruiken of het te laten infiltreren in de 
tuin of op een groendak. Kijk voor meer inspiratie eens op www.aquafin.be/particulieren/wijs-met-water 
of www.blauwgroenvlaanderen.be. De heraanleg is bovendien hét moment om een geveltuintje aan te 
leggen (zie verderop in deze brief). 
 

Bovenbouw 
Na de rioleringswerken wordt de bovenbouw van de straat volledig vernieuwd. Zo komen er 
snelheidsremmers ter hoogte van Sint-Lambertusstraat/Albert Grisarstraat, Helenalei, Marialei, 
Waterfordstraat/Van Luppenstraat en Weidestraat/Fourneaustraat/Maatschappijstraat. De rijweg wordt 
aangelegd in asfalt en er komen fietssuggestiestroken. De voetpaden en parkeerstroken worden 
vernieuwd en boomvakken worden vergroot waar het kan. 
 

Timing en fasering 
Met de aannemer is afgesproken om de werken te starten in januari 2021. De aannemer kon al eind 2020 
starten, maar er werd bewust gekozen voor januari, zo vermijden we onnodige grote hinder voor de buurt 
tijdens de kerstvakantie. De timing blijft altijd nog afhankelijk van het weer en andere onvoorzienbare 
omstandigheden. 
 

Start werken: maandag 4 januari 2021 
Duur werken: ongeveer 1 jaar 
 

Fase 1:  Sint-Lambertusstraat (inclusief kruispunt) tot Generaal Drubbelstraat (exclusief kruispunt) 
Fase 2:  Generaal Drubbelstraat (inclusief kruispunt) tot Auwersstraat (exclusief kruispunt) 
Fase 3:  Auwersstraat (inclusief kruispunt) tot Stanleystraat 
 

Geveltuintjes 
Een geveltuin is een smalle strook beplanting tegen de gevel van uw woning, die rechtstreeks aan het 
voetpad aansluit. Zo brengt u kleur en groen in de straat. Ook vogels, vlinders en bijen voelen zich er in 
thuis en het draagt bij aan de natuurlijke infiltratie van regenwater. 
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Interesse in een geveltuintje? Vul dan voor 30 oktober deze invulstrook in of gebruik het online inschrijfformulier 
via www.berchem.be/boomgaardstraat. 

 

Maak een keuze: 
⃝  Ik woon in de Boomgaardstraat en wil een gratis geveltuintje. 
⃝  Ik woon in de Boomgaardstraat en wil eerst meer info over geveltuintjes. 
⃝  Ik woon niet in de Boomgaardstraat en wil info over de mogelijkheden 

       voor geveltuintjes in mijn straat. 
 

Straat en huisnummer: ___________________________________ 
 

E-mailadres of telefoonnummer: ___________________________  
 

Bent u eigenaar of huurder van de woning? 
⃝   eigenaar 
⃝   huurder (vraag eerst toestemming aan de eigenaar van de woning 

        voordat u een geveltuintje aanvraagt) 
 

Inleveren kan bij districtshuis Berchem (Grotesteenweg 150) of mail naar wijkoverleg.berchem@antwerpen.be 
 

 

In samenwerking met Buurtwerk Posthof biedt het district Berchem de bewoners van de Boomgaardstraat 
de mogelijkheid om tijdens de heraanleg een gratis geveltuintje te voorzien. De aannemer voorziet langs 
uw gevel dan een zone met teelaarde. Bovendien krijgt u een starterspakket met plantjes aangeboden. 
Posthof biedt vervolgens ondersteuning bij de aanplant en geeft u tips op maat over het onderhouden van 
de plantjes. Interesse? Laat het ons weten via de invulstrook onderaan of via de website. 
 

Meer info 
Zodra de voorbereidingen voor de heraanleg vorderen en meer concreet worden, wordt u opnieuw 
geïnformeerd. De directe omwonenden worden gedurende de werken op de hoogte gehouden over het 
praktische verloop, zoals de bereikbaarheid van inritten en omleidingen voor het verkeer. Nieuwe info 
verschijnt ook steeds op www.berchem.be/boomgaardstraat. 
 

Met overige vragen neemt u contact op met: 
 

Communicatie en participatie district Berchem 
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem 
tel. 03 338 40 18 
e-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be 
 

Team Publieke Ruimte district Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 21 
2000 Antwerpen 
tel. 03 338 34 95 
e-mail : participatie.2018@antwerpen.be 
 

Contactcenter Aquafin 
Tel. 03 450 45 45 
e-mail : contact@aquafin.be 
www.aquafin.be 
 
Met vriendelijke groeten 
 
           
                
         
 
Ann De Potter        Bruno De Saegher  Paul Cordy   Tanja De Landsheer 
districtssecretaris   districtsschepen   districtsburgemeester    projectmanager 
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