WERKZAAMHEDEN IN
KAPELLEN - WOENSDRECHT STABROEK
Beste mevrouw, mijnheer
Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquaﬁn aan schone waterlopen en een
leefomgeving in harmonie met water. We bouwen installaties waar rioolwater wordt gezuiverd,
vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken. Op dit ogenblik
hebben wij samen met de gemeenten Kapellen, Woensdrecht en Stabroek plannen voor een
rioleringsproject in uw buurt.
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> WAT GAAT ER GEBEUREN?

> TRAJECT VAN DE WERKZAAMHEDEN

Aquaﬁn ontwerpt samen met water-link en
de gemeenten Kapellen, Woensdrecht, Stabroek
en studiebureau Sweco een rioleringsproject in
de Grensstraat, AC Swinnesstraat/Canadalaan
en Driehoevenseweg.
Het vervangen van de huidige gemengde riolering,
waar zowel het regen- als het afvalwater in verzameld
wordt, door een gescheiden rioleringsstelsel draagt
bij aan het verminderen van de wateroverlastproblematiek in Kapellen en Woensdrecht.
Door de aanleg van een grote poreuze regenwaterleiding in de Grensstraat, Driehoevense-weg en
AC Swinnesstraat/Canadalaan zal het regen- en
oppervlaktewater, dat nu nog via de gemengde
leiding naar de waterzuiveringsinstallatie wordt
afgevoerd, in de toekomst deels inﬁltreren in de
ondergrond en deels afgevoerd worden via het
grachtenstelsel naar de waterloop Middelwatergang
in het domein van kasteel Ravenhof.
De extra capaciteit van de grote regenwaterleiding
en een gescheiden aansluiting van het regen- en
oppervlaktewater zorgt voor een gunstig effect op
de wateroverlastproblemen in de Ertbrandstraat, de
Leopold Scheiperslaan, de Grensstraat en omgeving.
In de Grensstraat worden bovendien de verschillende
bestaande overstorten tussen het Nederlands en
het Belgisch rioleringsstelsel geoptimaliseerd zodat
deze correct werken bij extreme regenbuien.
Er zal worden gewerkt in de AC Swinnesstraat/
Canadalaan tussen het domein Ravenhof/
Moretusbos en de Ertbrandstraat/Antwerpsestraat.
In de Grensstraat situeren de werkzaamheden zich
zowel langs de grens Kapellen/Woensdrecht als in
het stuk richting Heide tot aan de voetbalkantine van
K. Putte SK. Ook het deel van de Driehoevenseweg/
Grensstraat langs de grens Kapellen/ Woensdrecht
tot aan de Bosweg behoort tot het tracé.

> WIE VOERT WELKE WERKZAAMHEDEN UIT?
• Aquaﬁn is bouwheer/opdrachtgever voor deze werkzaamheden en
legt samen met gemeente Woensdrecht een gescheiden riolering aan
in de AC Swinnesstraat/Canadalaan en de Grensstraat tot aan de
St. Dionysiusstraat
• Water-link (het waterbedrijf voor de regio Antwerpen) in samenwerking
met Aquaﬁn legt samen met gemeenten Woensdrecht en Kapellen een
gescheiden riolering aan in de Grensstraat/Driehoevenseweg van de
St. Dionysiusstraat tot aan de Bosweg en de Grensstraat tot aan de
voetbalterreinen van K. Putte SK.
• Ter hoogte van het kruispunt Grensstraat/Driehoeveseweg wordt door
water-link in samenwerking met Aquaﬁn een pompstation gebouwd om het
afvalwater op te pompen naar het rioleringsstelsel in de St. Dionysiusstraat.
• Aquaﬁn en gemeente Woensdrecht zorgen voor heraanleg van
het wegdek in de AC Swinnesstraat/Canadalaan en Grensstraat
tot aan de St. Dionysiusstraat.
• Water-link in samenwerking met Aquaﬁn zorgt samen met gemeenten
Woensdrecht en Kapellen voor de heraanleg van het wegdek in de
Grensstraat/ Driehoevenseweg van de St. Dionysiusstraat tot aan de
Bosweg en de Grensstraat tot aan de voetbalterreinen van K. Putte SK.
• Gemeente Woensdrecht voorziet een vernieuwing van de Antwerpsestraat
tot nr. 6.
• De gemeente Kapellen voorziet de vernieuwing van het wegdek in
de Ertbrandstraat tot nr. 280.
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> WAT VERANDERT ER PRECIES BOVEN DE GROND?
Omdat voor de aanleg van een gescheiden stelsel met huisaansluitingen nagenoeg de volledige wegopbouw moet worden
opgebroken, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om
de weginfrastructuur grondig aan te passen. Zo worden alle
bovenstaande straten van rooilijn tot rooilijn heraangelegd.

Op zeer korte termijn wordt er een openbaar onderzoek
opgestart in het kader van de omgevingsvergunning. Via dat
openbaar onderzoek wordt u in kennis gesteld van de wijzingen
die er door de gemeenten Kapellen, Woensdrecht en Stabroek
worden doorgevoerd.

Met de herinrichting van de weg wordt rekening gehouden met
het feit dat er bij hevige regenval water op straat kan komen te
staan en dat de rijbaan (Grensstraat tussen Ertbrandstraat en
St. Dionysiusstraat) dit water ook kan bufferen, zonder dat het
voor een bedreiging kan zorgen naar de woningen toe.

Hieronder een impressie van de nieuwe wegdek.
KRUISPUNT ERTBRANDSTRAAT • GRENSSTRAAT • ANTWERPSESTRAAT

KRUISPUNT GRENSSTRAAT • TULPSTRAAT • ST. DIONYSIUSSTRAAT •
DRIEHOEVENSEWEG (BE)

KRUISPUNT BEGONIASTRAAT • GRENSSTRAAT (NL)/
DRIEHOEVENSEWEG (BE)

KRUISPUNT GRENSTRAAT (BE) • OOSTHOEVESTRAAT

> WANNEER BEGINNEN

> HOE GAAT HET VERDER?

DE WERKZAAMHEDEN?

Het Vlaamse Gewest heeft het voorontwerp van dit project
goedgekeurd. Terwijl de vergunningsprocedure in België loopt,
werken we alles verder in detail uit. We verwachten dat de
werkzaamheden in het voorjaar van 2022 kunnen starten.
Vóór de start van de werkzaamheden en wanneer de aannemer
bekend is, informeren we u meer in detail over hoe de werkzaamheden zullen verlopen, de omleidingen, de afvalophaling,
de minder hinder maatregelen, en zoveel meer.

Omdat we het belangrijk vinden om u duidelijk te informeren,
houden we u vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van
het project. Wanneer de omgevingsvergunning is aangevraagd zal
er – rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen –
bekeken worden of er een infoavond dan wel een nieuwe infobrief
aan de orde is om u verder te informeren omtrent de concrete
plannen.

> BEZOEK VAN EEN AFKOPPELINGSDESKUNDIGE
(UITSLUITEND VAN TOEPASSING IN VLAANDEREN)
Om de doelstelling van het project te bereiken, namelijk de gescheiden afvoer van vuil- en regenwater, dient u ook op eigen
terrein deze twee waterstromen te scheiden. Een afkoppelingsdeskundige zal u hierin ondersteunen en zal samen met u,
ter plaatse, een plan van aanpak opmaken.
Voor dit project zal dit een deskundige van RioTek bv zijn. In de afzonderlijke folder ‘afkoppelen’ (enkel voor inwoners van
Vlaanderen) vindt u meer informatie over waarom en hoe u moet afkoppelen. U kan eveneens al een afspraak maken voor
een huisbezoek.

NOG VRAGEN OVER DE RIOLERINGS- EN WEGENWERKZAAMHEDEN?
> AQUAFIN

& 03 450 45 45 |

contact@aquaﬁn.be

Gebruik het contactformulier op www.aquaﬁn.be
Op weekdagen helpen we u graag verder van 8 tot 17 uur.
Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend belt u het gratis noodnummer: 0032 800 16 603.

www.kapellen.be

> WOENSDRECHT

www.woensdrecht.nl

> STABROEK

www.stabroek.be
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