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Werken in Merksem en Schoten: riolerings- en wegeniswerken Toekomstlaan en 
Straalstraat  
Projectnummer RI3M036 
 
 

 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
 
De Stad Antwerpen en Schoten hebben water-link aangesteld als uw rioolbeheerder. Als 
gemeentelijke rioolbeheerder is het de taak om de riolering in Antwerpen en Schoten verder 
uit te bouwen, te onderhouden en te vernieuwen. Water-link heeft hiervoor een partnership 
aangegaan met Aquafin. 
 
Momenteel bereidt Aquafin een riolerings- en wegenisproject voor in Toekomstlaan en 
Straalstraat. In beide straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarna wordt 
de wegenis in Toekomstlaan hersteld in oorspronkelijke staat. In Straalstraat wordt de weg 
heringericht na de rioleringswerken.  
 
Aannemer VBG start in januari 2019 met de werken. De werken duren ongeveer tot begin 
2020 en worden uitgevoerd in verschillende fasen.  
 
In de loop van oktober en november zullen al enkele voorbereidende werken plaatsvinden. 
Dan zal de aannemer starten met het maken van proefsleuven, om de ligging van de vele 
nutsleidingen na te gaan. Hierbij zal er plaatselijk beperkte hinder zijn voor het verkeer. 
 
Vanaf januari 2019 worden er werken uitgevoerd op volgende plaatsen:  
 
 

 Fase 1: Toekomstlaan (tussen Maurits Luyckxstraat en gemeentegrens, inclusief 
kruispunt Maurits Luyckxstraat) 
 
In Toekomstlaan wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt 
de wegenis hersteld. De volledige rijbaan wordt vernieuwd en afgewerkt tot en met 
onderlaag asfalt. De toplaag asfalt zal op een later moment aangebracht worden. 
De werken starten in januari 2019 en duren 3 tot 4 maanden. 

 
Betreffende de bereikbaarheid van de bedrijven in de werfzone, vindt u verder in de brief 
meer uitleg. 

 
 
 
 
 

 Fase 2: Toekomstlaan (tussen gemeentegrens en Straalstraat) 

Infobrief 



 
 

 
In dit deel van Toekomstlaan wordt een nieuwe afvalwaterleiding aangelegd. De 
bestaande riolering kan behouden blijven voor de afvoer van het regenwater. Nadien 
wordt de wegenis hersteld. De volledige rijbaan wordt vernieuwd en binnen deze fase 
afgewerkt tot en met onderlaag asfalt. De toplaag zal op een later moment aangebracht 
worden. 
De werken starten in het voorjaar van 2019 en duren ongeveer 3 tot 4 maanden. 

 
Betreffende de bereikbaarheid van de bedrijven in de werfzone, vindt u verder in de brief 
meer uitleg.  
 

 

 Fase 3: Kruispunt Toekomstlaan - Straalstraat  
 
Omwille van de vele nutsleidingen zal de nieuwe riolering ter hoogte van het kruispunt 
aangelegd worden door middel van een onderdoorpersing.  
Na de rioleringswerken wordt ook de wegenis van het kruispunt vernieuwd. Om de 
snelheid van het verkeer te doen dalen wordt hier een verkeersplateau aangelegd.  
De werken starten na het bouwverlof 2019 en duren ongeveer 2 maanden. 
 
 

 Fase 4: Straalstraat (tussen Toekomstlaan en Vaartkaai) 
 
In Straalstraat wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de 
wegenis vernieuwd. Hier zal het profiel van de Straalstraat tussen Toekomstlaan en 
Deurnsebaan doorgetrokken worden tot aan Vaartkaai. Aan de zijde van de bebouwing 
wordt een nieuw, breder voetpad in betonstraatstenen aangelegd. De rijweg wordt 
vernieuwd in asfalt en er wordt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt aangelegd aan 
de zijde van de Brug van den Azijn. 
De werken starten in het najaar van 2019 en duren ongeveer 3 maanden. 

 
 
Alle bovenvermelde timingen en omleidingen zijn momenteel indicatief en onder voorbehoud 
van wijzigingen en weersomstandigheden. 
 
 
Voor de start van elke fase zal u van ons een nieuwe brief ontvangen met meer 
gedetailleerde info over de werken, waaronder ook de omleidingen en info over algemene  
bereikbaarheid. 
 
 
Bereikbaarheid bedrijven 
Inritten zullen binnen de werfzone niet of beperkt bereikbaar zijn. 
De aannemer zal ervoor trachten te zorgen dat bedrijven toch zo goed mogelijk bereikbaar 
blijven. 
In de loop van oktober zullen de bedrijven van de Toekomstlaan gecontacteerd worden die 
binnen de werfzone van fase 1 en 2 vallen om afspraken te maken rond bereikbaarheid. 
Bedrijven met een alternatieve toegang (bijvoorbeeld via Vaartkaai of een tweede ingang in 
Toekomstlaan) worden alvast gevraagd om ervoor te zorgen dat dit alternatief kan gebruikt 
worden tijdens de werken. 
De bedrijven die binnen de werfzone van fase 3 en 4 vallen zullen in de loop van volgend jaar 
gecontacteerd worden. 



 

 
 

 
 

 

 
 

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. 
 
 
Meer informatie 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 

 Contactcenter Aquafin – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be 

 www.aquafin.be  

 District Merksem – wijkoverleg.merksem@stad.antwerpen.be  

 Gemeente Schoten – technischedienst@schoten.be  

 Aannemer VBG, werfleider Geert De Breuker, e-mail: geert.debreuker@colas.be  
 
 

Met vriendelijke groeten   
   

  
 
 
 
Wendy Simons  Tanja De Landsheer   Nico Van Gestel 
districtsschepen  projectmanager   adviseur communicatie  
openbaar domein 
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