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We investeren in jouw straat

Beste bewoners

Gemeente Schoten en water-link investeren 
samen zo’n 1,5 miljoen euro in de Sluizenstraat. 
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

Beeld van de huidige situatie



Hoe ziet de nieuwe Sluizenstraat eruit?
Binnenkort wordt de Villerslei heraangelegd. In de voor- 
studie voor deze renovatiewerken bleek dat het nodig is om 
de riolering in de Sluizenstraat (tussen het kruispunt Geu-
zenveldenstraat en het kruispunt Villerslei) te renoveren 
zodat het regen- en afvalwater vlot afgevoerd kan worden. 
Zo vermijden we wateroverlast in de omgeving. Daarnaast is 
de Sluizenstraat een belangrijke ontsluitingsweg in onze ge-
meente, en volledig versleten. Het is dus nodig om je straat 
en riolering te renoveren. Pas daarna kunnen de renovatie-
werken aan de Villerslei starten.

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 Brakkenbeek. Zo voor-
komen 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.

Renovatiewerken
De werken in de Sluizenstraat zijn renovatiewerken. Dit be-
tekent dat er aan het ontwerp van je straat niets verandert. 
Naast de rioleringswerken, zal het wegdek vernieuwd worden.  
De rijbaan blijft 5,70 meter breed, aan weerszijden ingesloten 
door betonnen kantstroken van 30 centimer. Het fietspad wordt 
mee vernieuwd en wordt 2 meter breed in roodbruin asfalt. 
Tussen het fietspad en de rijweg voorzien we een veiligheidszo-
ne van 70 centimer breed in overrijdbare boordsteen.

Twee delen
Er wordt gewerkt in de Sluizenstraat tussen het kruispunt met 
de Geuzenveldenstraat en het kruispunt met de Villerslei. 
• Het deel tussen het kruispunt met de Geuzenveldenstraat en 

huisnummer 12 wordt volledig gerenoveerd en afgewerkt. 
• Vanaf huisnummer 12 tot aan kruispunt Villerslei wordt alvast 

de nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Het wegdek krijgt 
daarna een tijdelijk asfalt. Tijdens de renovatiewerken van 
de Villerslei wordt dit deel van de Sluizenstraat in functie 
van het ontwerp permanent afgewerkt. 

Veiliger kruispunt Geuzenveldenstraat
Door gebruik te maken van gekleurde markeringen en door het 
zebrapad beter aan te duiden, willen we de verkeersstromen 
optimaliseren en dit kruispunt veiliger maken. 

Nieuwe haag
In functie van de reeds uitgevoerde nutswerken werd de haag 
tussen het jaagpad en de Sluizenstraat verwijderd. Na afloop 
van de infrastructuurwerken wordt deze terug aangeplant. We 
kiezen voor veldesdoorn (acer campestre): een donkergroene 
struik die in de herfst mooi verkleurt en in de lente kleine gele 
bloemen krijgt.

Openbare verlichting
Ook de verlichting in je straat wordt vernieuwd. De bestaande 
palen en armaturen worden vervangen. In de plaats van de huidige 
verlichting komen er energiezuinige ledlampen. Ledverlichting geeft 
ons de mogelijkheid de straatverlichting te dimmen 
tussen 23 uur en 6 uur. 

Dwarsdoorsnede van de vernieuwde Sluizenstraat
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Regenwater

Naar beken en rivieren 
of infiltra�e in de grond

Afvoer van 
sanitair, 

wasmachine, 
afwasmachine...
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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 regenwater af te voeren. Als je niet af-
koppelt, 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  
volledige 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. 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 aannemer 

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

werken conform offerte zal uitvoeren. Voor meer informa-
tie 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!

Wat gebeurt er wanneer?
De werken starten op 17 januari 2022 en zullen in totaal ongeveer een jaar duren. We werken in vier 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 Sluizenstraat - Geuzenveldenstraat

In fase 1 neemt de aannemer het kruispunt van 
de Sluizenstraat met de Geuzenveldenstraat  
onder handen. Het kruispunt wordt opgebroken 
en de nieuwe riolering aangelegd. Daarna kan de 
weg weer hersteld worden in asfalt. 

FASE 2: Sluizenstraat vanaf kruispunt Geuzenveldenstraat tot aan Villerslei 

In fase 2 schuift de werfzone op richting Villerslei. 
Het kruispunt met de Sluizenstraat en de Geuzen-
veldenstraat wordt in deze fase terug opengesteld 
voor verkeer -3,5 ton. 

Werkvolgorde:
• opbraak wegenis
• aanleg gescheiden rioleringstelsel
• maken van de huisaansluitingen
• aanleg van de nieuwe kantstroken en rijweg in 

asfalt
• opbreken van de oude riolering en vrijmaken 

van de zone voor nutsleidingen

FASE 3: aanleg nieuwe nutsleidingen

In deze fase zijn de nutsmaatschappijen aan zet: zij leg-
gen de nieuwe nutsleidingen (water, gas, elektriciteit...) 
aan. Tijdens deze werken kan het verkeer in 1 rijrich-
ting de werfzone passeren. Hou rekening met de  
signalisatie. 

17 januari - midden maart 2022

midden maart - begin juni 2022

juni - oktober 2022

FASE 4: afwerking bermen en aanleg  
nieuwe fietspad

Wanneer alle nutsleidingen aangelegd 
zijn, worden tot slot de nieuwe voet- en 
fietspaden aangelegd. Daarna volgt de 
afwerking van de werf. 

midden november - eind december 2022

TIM
ING

Vereenvoudigde voorstelling van een gescheiden rioleringstelsel.

Goed om te weten: de timing van de werken is indicatief en 
kan door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld slecht 
weer) wijzigen. 
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Geuzenveldenstraat

Hendrik Consciencestraat
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                                               Hoogmolendijk

Omleiding doorgaand 
verkeer in beide richtingen

Werfzone Sluizenstraat

Jaagpad blijft beschikbaar 
voor �etsers en voetgangers
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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. Heb geduld voor deze situatie: ze is slechts 
tijdelijk. We beloven dat het resultaat de moeite zal zijn!

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 plaatselijk 
verkeer mogelijk. Houd steeds 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, maar zal niet 
aan huis kunnen plaatsvinden. Gelieve tijdens de werken je 
afvalcontainers aan te bieden op het voor de ophalers dichtst-
bijzijnde bereikbare punt. Je pikt op dat punt ook ’s avonds je 
geledigde container weer op. Deze regeling geldt voor de op-
haling van alle fracties: gft, pmd, huisvuil en papier en karton. 

Permanent bereikbare punten zijn:
• Kruispunt Geuzenveldenstraat 
• Kruispunt Villerslei

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 bij geplande onderbrekingen. 

Een beeld van de te verwachten hinder

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. 

• In functie van de toegankelijkheid voor bedrijven kunnen er 
specifieke afspraken met de aannemer gemaakt worden. We 
voorzien alvast aan het begin en einde van de Sluizenstraat 
een groot aankondigingsbord met daarop de te nemen route 
naar de bedrijven. Zo maken we het klanten en leveranciers 
gemakkelijker.

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.  

Omleiding voor doorgaand verkeer
Tijdens de werken wordt de Sluizenstraat afgesloten voor door-
gaand verkeer. Gemotoriseerd vervoer volgt een omleiding via 
de Hoogmolendijk, Wijnegembaan, Leo Van Hullebuschstraat, 
Hendrik Consciencestraat, Venstraat en Villerslei. Deze omlei-
ding geldt in beide richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruik blijven maken van het jaagpad. 

Bestemmingsverkeer 
Bedrijven en woningen in de Sluizenstraat tussen Hoogmolen-
dijk en Geuzenveldenstraat hebben een gegarandeerde vrije 
in- en uitrit via de Hoogmolendijk. In de Geuzenveldenstraat 
zal een verbod van +3,5 ton gelden. 
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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

Aannemer
Colas Noord Nv
03 680 87 60 

Werfleider:
Michel Pauwels
04 72 65 67 27
michel.pauwels@colas.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
Dienst Wegen en Mobiliteit
mobiliteit@schoten.be
03 680 29 06

www.schoten.be/wegenwerken

Studiebureau
Antea Group
Roderveldlaan 1
2600 Antwerpen
03 221 55 00

Storing aan je nutsvoorzieningen? 

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
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