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contact tel. e-mail bijlage datum 

Contactcenter Aquafin 03 450 45 45 contact@aquafin.be 1 19.05.2021 

 

 

Werken in Rotselaar: Aansluiting Zallaken op Terheidelaan 
Projectnummer: 22.289 
 
 
 
Beste mevrouw, mijnheer 
 
Binnenkort start Aquafin bij jou in de buurt met wegen- en rioleringswerken. Vanaf 3 
augustus 2021 beginnen de werken in de Vakenstraat (tussen Terheidelaan en 
Beukenlaan), Vijverstraat en Kleistraat. Deze werken hebben als doel het afvalwater te 
scheiden van het regenwater. Door de aanleg van een gescheiden stelsel zal het afvalwater 
van meer dan 645 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt 
geloosd in de Winge. 
 
Voor de werken beginnen, willen we je duidelijk informeren over de timing en fasering van de 
werken, en over de maatregelen voor de veiligheid en bereikbaarheid. Op volgende pagina’s 
vind je alle nuttige informatie. 
 
 
 
Meer informatie 
 

 In bijlage 

 Op onze website  
www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22289  
of scan de QR-code hiernaast 

 Vragen? Contactcenter Aquafin:  
o 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) 
o contact@aquafin.be 

 

 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 

 

Veerle Boey 
Adviseur Communicatie 

Michaël Allaeys 
Projectmanager 
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Aansluiting Zallaken op Terheidelaan 
Projectnummer 22289 

 
 
Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere 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.  
 
Binnenkort start aannemer THV Superbeton-Hoogmartens met werken in de Vakenstraat, 
Kleistraat en Vijverstraat. Deze werken zullen ongeveer 13 maanden duren. 
 

Alles over de werken in uw buurt 

 
Waarom deze werken 
 
Deze werken hebben als doel het afvalwater te scheiden van het regenwater. Door de 
aanleg van een gescheiden stelsel zal het afvalwater van meer dan 645 inwoners bijkomend 
verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge. 
 
De gemeente maakt van deze rioleringswerken gebruik om ook de bovenbouw in de 
Vakenstraat te vernieuwen en legt hierbij de focus op de verbetering van de 
verkeersveiligheid en het fietscomfort. 
 
Waar wordt gewerkt  
 

 



 
 
 
 
 
Wat gebeurt eerst  
 
Voordat de rioleringswerken kunnen starten, voert de Watergroep aanpassingswerken uit 
aan hun netten. Deze aanpassingswerken starten al vanaf 5 juli 2021 en zullen een week 
duren. In de week van 5 juli 2021 zal de aannemer ook al de bemalingsfilters en 
omleidingssignalisatie plaatsen. Op deze manier kan de aannemer direct na het bouwverlof 
op 3 augustus 2021 starten met de rioleringswerken. Van deze voorbereidende werken zal u 
weinig tot geen hinder ondervinden. 
 
Wanneer starten de rioleringswerken 
 
Vanaf dinsdag 3 augustus 2021 start de aannemer van de rioleringswerken. Parallel met 
de rioleringswerken zullen ook aanpassingswerken door de nutsmaatschappijen (Fluvius, 
Proximus, Telenet, Proximus en de Watergroep) uitgevoerd worden. 
 
Er wordt gewerkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit: 
 

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke 
duur 

1 Voorbereidende werken nutsmaatschappijen  5 Juli 2021 1 week 

2 Rioleringswerken Terheidelaan – Kerkhofstraat 
(inclusief zijstraten) 

3 Augustus 
2021 

4 maanden 

3 Aanpassingswerken nutsmaatschappijen  
Terheidelaan - Kerkhofstraat 

November 
2021 

4 maanden 

3 Rioleringswerken Kerkhofstraat tot Beukenlaan 
(inclusief zijstraten) 

November 
2021 

4 maanden 

 Aanpassingswerken nutsmaatschappijen  
Kerkhofstraat tot Beukenlaan 

Midden 
Februari 2022 

4 maanden 

4 Wegeniswerken (tot en met aanleg onderlaag 
asfalt) Terheidelaan tot Kerkhofstraat  

Maart 2022 2 maanden 

5 Wegeniswerken  (tot en met aanleg onderlaag 
asfalt) Kerkhofstraat tot Beukenlaan 

Mei 2022 2 maanden 

6 Aanleg Toplaag asfalt + afwerking Terheidelaan 
tot Beukenlaan 

Augustus 
2022 

1 maand 

 
Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene 
omstandigheden (o.a. slecht weer).  
 
 

Hinder en bereikbaarheid 

 
 
Omleiding voor doorgaand verkeer 
 
Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Deze gaat via de Nieuwebaan, 
Provinciebaan en Aarschotsestenweg.  
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Veiligheid staat voorop 
 
Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en 
voor ons te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid 
voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig! 
 
Enkele richtlijnen: 

 Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels. 

 Ga alleen op de werf als het niet anders kan. 

 Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo 
bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.  

 Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op. 
 

 

Enkele praktische zaken 

 
Openbaar vervoer 
 
Het is mogelijk dat De Lijn zijn traject aanpast volgens de omleiding en/of dat er tijdelijke 
haltes worden voorzien. De openbare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de 
betrokken haltes en verwijst ze door naar de tijdelijke stopplaatsen. Meer informatie op 
www.delijn.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Waar en bij wie kunt u terecht 

 
Meer informatie en vragen 
 

 Op onze website  
www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22289 
of scan de QR-code hiernaast 

 Krijg als eerste de updates via de digitale nieuwsbrief, 
schrijf u in op de website 

 Contactcenter Aquafin 
o 03 450 45 45 (van 8.00 tot 17.00 uur)  
o contactcenter@aquafin.be 

 

 

 
Ook de gemeente volgt dit project op. 

 Dienst Werken Rotselaar  

 Tel. 016 61 64 30 

 werken@rotselaar.be 
 
Noodgeval 
 
Bel buiten de werkuren (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in het weekend het gratis 
noodnummer 0800 16 603. Ook op brug- en feestdagen. 
 
 


