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Heraanleg Borkelstraat 

Beste bewoners

Gemeente Schoten en water-link investeren 
samen zo’n 2 miljoen euro in de Borkelstraat. 
De straat wordt volledig heraangelegd en 
krijgt daarbij ook een nieuwe riolering. 

Omwille van de geldende coronamaatregelen 
is het niet mogelijk de plannen toe te lichten 

INFOBROCHURE - INFRASTRUCTUURWERKEN

op een bewonersvergadering. We bezorgen je 
daarom graag deze uitgebreide infobrochure 
met een gedetailleerde uitleg over de werken 
en de te verwachten hinder. Natuurlijk blijven 
we bereikbaar om eventuele vragen te beant-
woorden.

Met vriendelijke groeten
Het gemeentebestuur

Toekom
stbeeld van het kruispunt Borkelstraat - N

eerhoeve - Alfons Heulensstraat
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Hoe ziet de nieuwe Borkelstraat eruit?
De Borkelstraat is een belangrijke ontsluitingsweg in onze 
gemeente  en is volledig versleten. Het gemeentebestuur wil 
daarom de straat renoveren. In samenwerking met water-link 
maken we van de gelegenheid gebruik om een gescheiden  
riolering aan te leggen.
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Gescheiden riolering
In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en 
het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwa-
ter wordt afgekoppeld van de riolering en wordt, zo veel als 
mogelijk,  vertraagd afgevoerd naar de waterlopen of grachten 
in de buurt. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld en 
voorkomen we wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer 
een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet 
kan slikken.  

Het afvalwater wordt via een aparte buis naar de rioolwater-
zuiveringsinstallatie getransporteerd.

Onthard mee de Borkelstraat!

Grote verharde oppervlakten slorpen het zonlicht op en hou-
den de warmte extra lang vast, zeker in een verstedelijkte om-
geving zoals de Borkelstraat. De klimaatopwarming versterkt 
dit effect nog. 

Klimaatbestendige tuinen helpen wateroverlast te voorkomen 
en kunnen langere tijd tegen de droogte. Door verharding ach-
terwege te laten op plaatsen waar ze niet strikt noodzakelijk is 
en door het aanleggen van groendaken, groene tuinen, grep-
pels en vijvers, wordt regenwater vastgehouden. De directe 
omgeving warmt dan minder op. Meer groene elementen 
zoals bomen verkoelen de ruimte en bufferen overtollig water. 
Bovendien zorgt meer beplanting ervoor dat de biodiversiteit 
en de kwaliteit van leven in je omgeving toeneemt. 

Onthard mee je tuin en zorg mee voor een Borkelstraat die 
klaar is voor de toekomst! Zeker in de voortuin kan je met 
enkele eenvoudige ingrepen een positieve bijdrage leveren 
aan een betere leefomgeving en een groenere Borkelstraat. 
Neem overbodige verharding zoveel mogelijk weg. Wil je toch 
verharden, kies dan voor een waterdoorlatende variant zoals 
een poreuze klinker met brede voegen of opteer voor schors, 
schelpen of een honingraatraster ingezaaid met gras. Of nog 
beter: voorzie enkel de bandensporen in verharding en leg het 
overige gedeelte aan met gras of een leuke bodembedekker. 
Voor inspiratie kijk je op www.blauwgroenvlaanderen.be.

Informeer vooraf of het (her)aanleggen van verharding ver-
gunningsplichtig is bij de Dienst Ruimtelijke ordening. Neem 
contact op via technischedienst@schoten.be of 03 680 09 55.

Bomen
De huidige bolacacia’s zijn niet levensvatbaar bovenop een 
voetpad. De bomen zijn in slechte staat en sterven af. Een 
deel van de boompjes werd al verwijderd. In de nieuwe  
Borkelstraat is gelukkig voldoende plaats voor groen voorzien. 

We maken plantvakken met daarin zwarte elzen. De plantvak-
ken dienen ook als visuele versmalling van de straat, en zullen 
zo functioneren als snelheidsremmer. Deze bomen zullen 
groter en breder worden dan de eerdere bolacacia’s. 

De alnus glutinosa of zwarte els is een inheemse berk met een 
langwerpige, eivormige kroon. De boom bloeit in maart-april 
met roodachtige katjes. De zwarte els is winterhard en kan 
goed wind verdragen. 
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Infiltratie regenwater: +40%
Bij infrastructuurwerken zetten we volop in op infiltratie van 
regenwater in de bodem. Omwille van de dichte bebouwing 
en de hoge graad van verharding in de Borkelstraat, kiezen we 
voor parkeerstroken en voetpaden in waterdoorlatende ma-
terialen. Zo zorgen we voor ongeveer 40% meer infiltreerbare 
zones dan vroeger. Dat gaat het grondwater in deze buurt ten 
goede komen!

Nieuw wegdek in asfalt
De rijbaan bestaat momenteel uit betonplaten. We kiezen er-
voor om het wegdek te vervangen door asfalt. Een duurzame 
keuze die door zijn naadloze uitvoering de trillingen door het 
verkeer tot een minimum reduceert. 

De rijbaan heeft een klassiek ontwerp met aan weerszij-
den een enkelrichting fietspad en een voetpad van telkens 
1,50 meter breed. De rijbaan in het noordelijke stuk van de  

Borkelstraat (tussen Horstebaan en Ridder Walter van Havre-
laan) zal 4,90 meter breed zijn. In het zuidelijke stuk van de 
Borkelstraat (tussen Ridder Walter van Havrelaan en Churchill-
laan) wordt de rijbaan 5,70 meter breed. Het zuidelijk gedeelte 
is breder omdat dit deel uitmaakt van de ontsluitingsring van 
het centrum. Beide rijbanen hebben nog aan weerszijden een 
betonnen kantstrook van 30 centimeter. 

Verkeerskussens
In het noordelijke stuk van de Borkelstraat (van Ridder Wal-
ter Van Havrelaan tot aan het kruispunt Horstebaan/Vorden-
steinstraat) komen er verkeerskussens ter hoogte van de huis-
nummers 105 en 130, om de snelheid van de weggebruikers te 
minderen.  

Nieuwe fietspaden en voetpaden
Het fietspad en voetpad zijn ook in slechte staat en worden 
daarom ook opnieuw aangelegd. Voor het fietspad kiezen we 

roodbruin asfalt, dit zorgt voor een beter rijcomfort. Het voet-
pad wordt aangelegd in een waterdoorlatende verharding. De 
voet- en fietspaden ter hoogte van Neerhoeve en Alfons Heu-
lensstraat worden verhoogd doorgetrokken zodat het afslaand 
verkeer richting deze twee straten afgeremd wordt. 

Parkeerstroken
De parkeerstroken worden aangelegd in waterdoorlatende beton-
straatstenen met verbrede voeg. De parkeervakken worden onder-
broken door plantvakken met bomen. 

Groenzone 
Ter hoogte van de aansluiting met de Horstebaan wordt de 
groenzone en een buffergracht vergroot voor de afvoer van 
het regenwater. Er worden ook een twintigtal parkeerplaatsen 
ingericht, haaks op Borkelstraat.



Afvoer van 
sanitair, 

wasmachine, 
afwasmachine...

Regenwater

Naar beken en rivieren 
of infiltra�e in de grond

Naar water-
zuiveringssta�on
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Afkoppelen: wie, wat en wanneer?
In je straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Als 
eigenaar ben je, conform de Vlaamse milieuwetgeving, bij zo’n gescheiden rioolstelsel verplicht om het afvalwater van je 
woning (wc, bad, spoelbak...) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te 
weren. We noemen dit afkoppelen.

Waarom moet ik afkoppelen?
Bij gescheiden stelsels, die voorzien zijn om afval- en regen-
water afzonderlijk af te voeren, worden kleinere afvalwaterlei-
dingen gebruikt. Deze nieuwe afvalwaterleidingen zijn gemaakt 
om enkel afvalwater te verwerken. Dit betekent dat ze er niet 
op voorzien zijn om ook nog regenwater af te voeren. Als je niet 
afkoppelt, vergroot je de kans op overstromingen, geurhinder 
en wateroverlast, zelfs tot in je woning of die van de buren.

Wat moet ik doen?
Als algemeen principe geldt dat al het regenwater afkomstig 
van dakoppervlakken en andere verharde oppervlakken, moet 
afgekoppeld worden. 
• Voor een bestaande gesloten bebouwing moet enkel het 

regenwater van die verharde oppervlakken worden afge-
koppeld, waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw 
moeten worden aangelegd.

• Voor een bestaande halfopen of open bebouwing is een vol-
ledige scheiding van het afvalwater en regenwater verplicht. 
Het regenwater wordt bij voorkeur gebruikt in of rondom de 
woning of geïnfiltreerd in de bodem. Overtollig regenwater 
kan dan op de gracht of regenwaterleiding in de straat aan-
gesloten worden.

Tegen wanneer moet ik afkoppelen?
De aannemer plaatst na aanleg van de nieuwe riolering twee 
aansluitputjes in je voortuin of tegen je voorgevel als er geen 
voortuinstrook aanwezig is. Je wacht best met je afkoppelings-
werken tot deze putjes geplaatst zijn. Zo kan je meteen juist 

aansluiten. De aanpassingswerken op je privédomein moeten 
voor het einde van de weg- en rioleringswerken afgerond zijn.

Wie voert de werken uit en tegen wanneer?
Er zijn twee mogelijkheden:
• Je voert de werken zelf uit of laat een zelfgekozen aanne-

mer de werken uitvoeren.
• Je tekent in op de overeenkomst van water-link die de 

werken conform offerte zal uitvoeren. Voor meer infor-
matie kan je vrijblijvend contact opnemen met de afkoppe-
lingsdeskundige (contactgegevens achteraan de brochure).

Kosten voor afkoppeling: wie betaalt wat?
De studie voor een optimale en kostenefficiënte afkoppeling is 
gratis en gebeurt door de afkoppelingsdeskundige. 

De werken die nodig zijn voor de scheiding van het afval- en 
het regenwater van je woning, zijn ten laste van de eigenaar 
van het perceel.

Verplichte keuring
Tegen het einde van de weg- en rioleringswerken ben je  
verplicht om een keuring van je gescheiden systeem te laten 
uitvoeren door water-link. Voor een vlot verloop tijdens de 
keuring neem je best foto’s tijdens de werken. Een eerste keuring 
is gratis. Indien een herkeuring noodzakelijk is, kunnen hiervoor 
kosten worden aangerekend door water-link. 
De afkoppelingsdeskundige neemt tegen het einde van de  
wegenwerken met iedereen individueel contact op voor de keuring.

De werken in jouw buurt zijn erg ingrijpend en op een werf 
van deze omvang schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. 
Een rondrijdende vrachtwagen of machine, een onverwacht 
obstakel, een put… Het zijn allemaal risico’s. Er zijn reeds vele 
veiligheidsmaatregelen voorzien, maar om de veiligheid voor 
iedereen te waarborgen hebben we ook jullie hulp nodig. 

Hou rekening met volgende richtlijnen, en draag bij aan een 
veilige werfzone:
• Respecteer de werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels.
• Ga alleen de werf op als het echt niet anders kan.
• Moet je toch op de werf zijn, kijk dan extra uit voor mogelijke 

obstakels, putten, machines…
• Maak altijd oogcontact met een vrachtwagenchauffeur of  

kraanbestuurder. Alleen zo ben je zeker dat je gezien bent.
• Zorg dat je op de werf alles ziet en hoort. Je gsm en oortjes berg 

je dus best even op.
• Ga enkel te voet of met de fiets aan de hand door de werfzone. 

Veiligheid voorop!

Toekomstbeeld van de aansluiting Borkelstraat met de Horstebaan
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Ridder Walter van Havrelaan 
 

 

 

 

 

Ridder Walter van Havre 

Horstebaan  
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           Graaf Joseph de Pretstraat

                  
              Lodewijk Weijtenstraat
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Wat gebeurt er wanneer?
De werken starten op maandag 9 november 2020 en zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. We werken in drie fases. 
Zo proberen we de (onvermijdelijke) hinder van deze ingrijpende werken te beperken. We excuseren ons alvast voor de 
overlast en hopen op je begrip.

FASE 1: Kruispunt Borkelstraat-Ridder Walter van Havrelaan

Tijdens deze fase wordt het kruispunt 
Borkelstraat-Ridder Walter van Havre-
laan onder handen genomen. De Borkel-
straat wordt ter hoogte van het kruispunt 
afgesloten waardoor zowel het noordelij-
ke als het zuidelijke stuk van de Borkel-
straat tijdelijk doodlopend worden. 

Doorgaand verkeer op de Ridder Walter 
van Havrelaan blijft mogelijk, maar wordt 
tijdelijk herleid naar 1 rijstrook in beide 
richtingen ter hoogte van het kruispunt. 
Afslaan naar de Borkelstraat is tijdens deze 
fase in beide richtingen niet mogelijk. 
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FASE 2: Borkelstraat tussen Ridder Walter van Havrelaan en Churchilllaan

Tijdens fase 2 zijn de Alfons Heulensstraat 
en de Neerhoeve afgesloten ter hoog-
te van de Borkelstraat. Tijdens deze fase 
kan je als bewoner via een tijdelijk open-
gestelde route je woning bereiken. Deze 
maatregel is tijdelijk en enkel in functie 
van de werken. Van zodra het kan, wor-
den deze doorgangen weer afgesloten. 

• Alfons Heulensstraat: toegankelijk via 
de Hendrik Geertsstraat. 

• Neerhoeve: toegankelijk via een open-
gestelde doorgang aan het speelpleintje 
in de Lodewijk Weijtenstraat. De speel-
tuin wordt voor de veiligheid afgezet 
met hekken, maar houd steeds rekening 
met spelende en rondlopende kinderen.  

FASE 3: Borkelstraat  
tussen Ridder Walter van 
Havrelaan en Horstebaan

Er is een algemene omleiding voorzien 
voor doorgaand verkeer via het kruispunt 
Ridder Walter van Havrelaan en Vorden-
steinstraat en dit in beide richtingen. 

Grote infrastructuurwerken als deze gaan onvermijdelijk gepaard met hinder voor buurtbewoners en doorgaand verkeer. 
We willen je graag een zo volledig mogelijk beeld geven van wat je kan verwachten. We willen je graag vragen om je geduld 
voor deze situatie: ze is slechts tijdelijk. We beloven dat het resultaat de moeite zal zijn!

HINDER

Toegang tot uw woning
Tijdens de werkuren, steeds van 7.00 tot 16.30 uur, is plaatselijk 
verkeer moeilijk of onmogelijk. Buiten de werkuren is plaatse-
lijk verkeer mogelijk. Houd steeks rekening met de signalisatie.

Wanneer de werkzone zich voor je woning bevindt, zal je garage 
of oprit tijdelijk niet bereikbaar zijn. De aannemer brengt je hier-
van tijdig op de hoogte, zodat je je wagen(s) tijdig buiten de 
werkzone kan parkeren. Gelieve tijdens de werken regelmatig 
je brievenbus te controleren op correspondentie van de aan- 
nemer. Te voet is je woning steeds bereikbaar. 

Afvalophaling
De afvalophaling blijft uiteraard gegarandeerd en blijft voor het 
overgrote deel van de werfperiode gewoon aan huis plaats- 
vinden. 

Wanneer de rijbaan ter hoogte van je woning onberijdbaar is, 
kan de ophaalwagen je woning uiteraard niet bereiken. Gelieve 
tijdens deze periode je afvalcontainers aan te bieden op het 
voor de ophalers dichtstbijzijnde bereikbare punt. Je pikt op 
dat punt ook ’s avonds je geledigde container weer op. Deze re-
geling geldt voor de ophaling van alle fracties: gft, pmd, huisvuil 
en papier en karton. 

Permanent bereikbare punten zijn:
• Kruispunt Churchilllaan
• Kruispunt Ridder Walter van Havrelaan
• Kruispunt Horstebaan

Een beeld van de te verwachten hinder

Storing aan de nutsleidingen
Ondanks een goede voorbereiding kan er steeds een storing 
ontstaan aan één of meer van de verschillende nutsleidingen 
als gevolg van de werkzaamheden. Je wordt steeds op voor-
hand verwittigd voor geplande onderbrekingen. 

Ervaar je toch een onverwachte storing? Spreek dan in eerste 
instantie de werfverantwoordelijke ter plaatse aan om hem te 
informeren. Indien de verantwoordelijke je niet verder kan in-
formeren of de storing geen gevolg is van de werkzaamheden, 
kan je rechtstreeks met de nutsmaatschappij contact opnemen. 
Je vindt hun contactgegevens op de achterkant van deze brochure. 

Andere dienstverlening
• Bpost blijft de post bedelen, ook in de werkzone.
• Maaltijden aan huis: deze leveringen zijn gegarandeerd.
• Thuiszorg: dokters, verplegers en verzorgenden zullen 

steeds toegang krijgen tot hun patiënten. Te voet is iedere 
woning steeds bereikbaar. 

Verhuizen/grote leveringen
Heb je plannen om te verhuizen of verwacht je een grote levering 
net op het ogenblik dat de werken voor jouw deur aan de gang 
zijn? Laat het de aannemer dan zo snel als mogelijk weten, dan 
bekijken we hoe we dit kunnen inpassen in de werken. 

De contactgegevens vind je achteraan deze brochure.  
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Toekomstbeeld van de parkeergelegenheid ter hoogte van de Horstebaan
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9 NOVEMBER 2020 - 18 DECEMBER 2020

11 JANUARI 2021 - APRIL/MEI 2021

APRIL/MEI 2021 -  
OKTOBER/NOVEMBER 2021
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Contactgegevens 
water-link/Aquafin
Het Aquafin Contactcenter helpt je graag verder bij vragen:
contact@aquafin.be
03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur)
www.aquafin.be

Afkoppelingsdeskundige
Joris Nuyts
info.afkoppelingen@swecobelgium.be
02 320 38 34

Aannemer
DCA Infra nv
014 62 22 11
Werfleider 
Seppe Stickers
seppe.stickers@dca.be

BE-Alert
Registreer je via www.be-alert.be met je contactgegevens en adres en krijg belangrijk nieuws ook snel en eenvoudig in je mailbox. 

Gemeentebestuur
Technische dienst
Projectcoördinator wegen
Yannick Scherpereel
yannick.scherpereel@schoten.be 
03 680 33 47

www.schoten.be/wegenwerken

Studiebureau
Antea Group
Roderveldlaan 1 
2600 Antwerpen 
03 221 55 00

Storing aan je nutsvoorzieningen? 
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in samenwerking met

Voor meldingen over gas, water, elektriciteit en andere 
nutsvoorzieningen neem je best contact op met de nutsmaat-
schappijen zelf indien de werfleider je niet verder kan helpen. 
TIP: op de website www.allestoringen.be check je snel en 
eenvoudig of er een globale of lokale storing aan de hand is. 

• Fluvius - gas en elektriciteit: 078 35 35 00
• Pidpa - water: 0800 90 300
• Proximus - televisie en internet: 0800 22 800
• Fluvius KTV - kabeltelevisie: 078 35 35 34

Projectleider
Wim Van Reusel 
wim.vanreusel@dca.be


