
 

  
 
                                     02/464.04.74 
 

Bericht aan de buurtbewoners van de Groot-Bijgaardenstraat 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten over de vooruitgangen van de werf 
in de Groot-Bijgaardenstraat.   
Tot nu toe werden de privatieve aansluitingen aan het rioleringsnet (met uitzondering van nummers 
48 tot 62) gerenoveerd.  
De nieuwe werkperiode betreft nu het hoofdriool.  
Vivaqua gebruikt hiervoor twee technieken :  

1) de renovatie door het plaatsen van schaaldelen  ; 
2) het aanleggen van een nieuwe riolering door het openen van sleuven in het wegdek. 

 
De eerste techniek (schaaldelen) betreft het gedeelte van de Groot-Bijgaardenstraat tussen het 
kruispunt met de Gisseleire Versélaan (niet inbegrepen) en het kruispunt met de E. De Meersman 
(niet inbegrepen). De tweede techniek (sleuven) betreft het gedeelte tussen het kruispunt met de E. 
De Meersmanlaan en het kruispunt met de Weilandstraat. 
 
Het plaatsen van schaaldelen vergt de inrichting van insertieputten ter hoogte van nummers 144 en 
151 van de Groot-Bijgardenstraat. Deze inrichting startte op 30 januari en gaat door tot 10 februari.   
Vanaf 13 februari zal Vivaqua de schaaldelen plaatsen en de recent gerenoveerde privatieven 
aansluitingen inschakelen, dit tot 29 maart.   
Tijdens deze fase blijft het verkeer in principe in beide richtingen behouden, met vermijdzones ter 
hoogte van de insertieputten.    
 
Vanaf 27 maart en tot eind mei zal Vivaqua een nieuwe riolering via het openen van sleuven 
aanleggen. Dit gebeurt over een lengte van 170 m tussen de kruispunten met de E. De 
Meersmanlaan en de Weilandstraat. Deze werken eindigen met de renovatie en de aansluiting op 
het rioleringsnet van de huizen van nummers 48 tot 62.  
Tijdens deze fase met open sleuven zullen omleidingen voorzien en later gecommuniceerd worden.   
 
Het College van Burgemeester en Schepenen is wel bewust van de hinder veroorzaakt door zulke 
interventies op lange termijn maar herhaalt dat deze werken noodzakelijk zijn om doeltreffende 
aansluitingen te hebben. Met de tijd zijn de rioleringen in het Brussels Gewest beschadigd en moeten 
we absoluut een toestand herstellen om de hygiëne en de doorgangsveiligheid te verzekeren.  We 
danken u voor uw medewerking en begrip als bewuste burgers over de noodzaak van een goed 
beheer. 
 
Indien u vragen heeft blijf het departement Openbare Werken tot uw beschikking (02/464.04.74). 
 
Sint-Agatha-Berchem, 02/02/2017 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen 


