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Werken in Boortmeerbeek: Verbindingsriolering Oudestraat – Bredepleinstraat 
Projectnummer 20 066 
 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer  
 
Zoals meegedeeld op de infoavond op 2 maart 2016, zal er in de Bredepleinstraat, 
Oudestraat, Vorstweg, Genninckstraat, Paepestraat en Geelseveldweg een gescheiden 
rioleringsstelsel worden aangelegd. Het afvalwater zal via een nieuwe leiding afgevoerd 
worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Ook voor de afvoer van 
het regenwater zal er een nieuwe riolering worden aangelegd. Deze wordt aangesloten op 
bestaande en - deels ook - nieuwe grachten.  
 
De werken starten binnenkort en zijn in 4 fasen opgedeeld. Hieronder vindt u een 
gedetailleerde planning van de eerste fase van de werken. Van zodra een volgende fase 
aanvangt, ontvangt u een nieuwe infobrief met een uitgebreide planning.  
 
Onderstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals 
o.a. weerverlet 
 
 
Planning van de werken 
 
 

 Fase 1: Kruispunt Beringstraat/ Bredepleinstraat tot Holleweg:  
30 mei 2016 tot 3 april 2017 
 
De aannemer start met het inrichten van de werfzone en plaatst signalisatie. De fase 
wordt opgedeeld in verschillende deelfasen om de hinder te beperken.  
In de eerste 2 fases wordt de riolering aangelegd, in de derde fase worden er werken aan 
de voetpaden uitgevoerd voor de aanleg van de nutsleidingen en wordt de bestaande 
riolering uitgebroken. In de laatste fase zal de wegenis over de volledige eerste fase 
worden afgewerkt.  
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o Fase 1 a: Kruispunt Beringstraat/ Bredepleinstraat tot Bredepleinstraat nr. 
55:  
30 mei 2016 tot 8 juli 2016 
Na het inrichten van de werfzone, zal de aannemer de stoep aan de onpare zijde 
van de straat opbreken. Aansluitend zal Eandis een hoogspanningskabel 
aanleggen aan de onpare zijde ter hoogte van de stoep.  
In de week van 13 juni zal de aannemer de bemaling plaatsen en starten met het 
opbreken van de asfalt. In de week van 20 juni zal er gewerkt worden op het 
kruispunt ter hoogte van de Bredepleinstraat en de Beringstraat. Het kruispunt zal 
een week afgesloten zijn. Aansluitend worden zowel de regenwaterleiding als de 
vuilwaterleiding aangelegd en de huisaansluitingen gerealiseerd.  
Voor de start van het bouwverlof (8 juli) zal in dit gedeelte van het project een 
minderhindersteenslag worden aangebracht.  

 
o Fase 1 b: Bredepleinstraat nr. 55 tot Holleweg:  

7 juli 2016 tot 13 september 2016 
Op donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli zal in deze zone de bemaling geplaatst 
worden. Maar deze wordt pas opgestart in de week van 26 juli. Ook de opbraak 
van het asfalt zal pas starten na het bouwverlof (in de week van 3 augustus). 
Aansluitend wordt eerst de vuilwaterleiding aangelegd en nadien de 
regenwaterleiding. Deze zone wordt voorzien van een minderhindersteenslag. 
Nadien zullen ook in deze fase de huisaansluitingen worden uitgevoerd.  

 
o Fase 1 c: Werken nutsleidingen en opbreken bestaande riool:  

7 september 2016 tot 15 februari 2017 
In de week van 7 september wordt de bestaande riool opgebroken en de 
nutsleidingen aangelegd. De nutsmaatschappijen zullen alle overkoppelingen 
uitvoeren. Dit duurt een viertal maanden. 
 

o Fase 1 d: Heraanleg wegenis:  
16 februari 2017 tot 3 april 2017 
De aannemer zal starten met het profileren van de steenslag en het plaatsen van 
de kolken. Nadien zullen de trottoirband en de kantstrook worden geplaatst. In de 
week van 8 maart zal over de hele fase de onderlaag asfalt gegoten worden. In 
de week van 14 maart zal de fundering van het fietspad worden aangelegd en 
worden de betonstraatstenen geplaatst. In de week van 3 april wordt de weg in de 
volledige fase voorzien van een toplaag asfalt.  

 
 

Toegankelijkheid 
 
 
Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de 
toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. 
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7u tot 16u30) zal ook dit op 
bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de 
aannemer dienen gerespecteerd te worden. 
Tijdens de werken in de straat wordt er telkens 1 voetpad vrijgehouden opdat de woningen te 
voet toegankelijk blijven.  
 

 Tijdens de aanleg van het asfalt zal tijdelijk geen gemotoriseerd doorgaand verkeer 
mogelijk zijn. De doorgang voor fietsers en voetgangers wordt steeds maximaal 
gehouden. 

 
 
 



           

              
 

    

 
   

 

Website en contactpersonen 
 
 
Het verloop van dit project kan u ook volgen via de website van Aquafin www.aquafin.be. Op 
deze site klikt u rechts op ‘werken per gemeente’, vervolgens selecteert u ‘Boortmeerbeek’, 
waar u onder ‘20066 – Verbindingsriolering Oude Straat – Brede Pleinstraat’ de detailfiches 
kunt raadplegen. 
 
Hebt u toch nog vragen over de uitvoering van dit project, dan kan 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 kan u buiten de werkuren en in het weekend gebruik 
maken van het gratis noodnummer: 0800 16 603. 
 
De werfkeet van de aannemer bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Bredepleinstraat/ 
Holleweg. Met praktische vragen kan u zich ook rechtstreeks richten tot de werfleider van 
aannemer DCA, dhr. Paul Grietens op het nummer 0475 61 52 79. 
 
 
Verhuis of levering: informeer ons 
 
 
U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten 
wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat 
onze aannemer hier rekening mee kan houden. 
 
Alvast onze oprechte dank voor uw begrip en medewerking bij de uitvoering van deze 
werken van openbaar nut. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 

 

Joke Vriens 
adviseur communicatie 

Marianne Verhaert 
projectmanager 
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