
 
 

              
                             Vivaqua Ombudsman: 02/518.85.24 
 

Bericht aan de buurtbewoners van de wijk Maricollen / Broek  
 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten dat ruime werken in jullie wijk gepland zijn. 

Deze noodzakelijke werken zullen eindelijk een duurzame oplossing voor de overstromingsproblemen bieden. 
 

Maricollendreef 

Vanaf 21 november, zal Vivaqua Sanering een renovatie van de privatieve aansluitingen en van de centrale 

riolering ondernemen. Deze werken gebeuren in twee fases:   

 Eerste fase tussen het kruispunt Maricollendreef / Groot-Bijgaardenstraat (kruispunt niet inbegrepen) 

en de Louis De Smetstraat.  Geschatte duur van de werken : 45 werkdagen (ongeveer tot eind januari 

2017). 

 Tweede fase tussen de Louis De Smetstraat en de Auguste Deniestraat. Geschatte duur van de werken : 

eveneens 45 werkdagen (einde rond half april 2017). 

Tijdens de hele duur van de werken: 

 Wordt het verkeer omgeleid en zullen de bussen van de MIVB de perimeter van de werken vermijden.   

Alle bushaltes blijven ongewijzigd en u kunt vanaf nu de rubriek actualiteit van de gemeentelijke 

website   www.berchem.brussels voor bijkomende informatie raadplegen ; 

 Blijven de voetpaden toegankelijk, maar zijn het parkeren en de toegang tot de garages verboden.   
 

Na deze werken zal de MIVB de voetpaden tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Louis Braillestraat 

heraanleggen. De duur van deze werf is op 14 werkdagen geschat (behalve indien deze werken tussen fases 1 en 

2 van Vivaqua ingelast kunnen worden). De garages zullen niet toegankelijk zijn en het parkeren zal verstoord 

worden. Deze werf eindigt met het herasfalteren van de straat tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Auguste 

Deniestraat (5 werkdagen, einde rond begin mei 2017). 
 

Broekstraat 

Begin juli 2017 en voor een duur van twee maanden, zal Vivaqua overgaan tot de eerste stap van een grote werf 

voor het bouwen van een nieuw stormbekken waarvoor we, na drie jaar voortdurende inspanningen en 

samenwerking met Vivaqua, de begroting behaald hebben. Deze werken zullen uiteindelijk toelaten om het 

rioleringsnet in de wijk te verlichten, dit dankzij het buffervolume dat dit nieuwe stormbekken zal bieden. De 

eerste stap van deze werf bestaat uit het aanleggen van een afvoerkanaal ter hoogte van het kruispunt tussen de 

Groot-Bijgaardenstraat / de Maricollendreef / de Broekstraat. In het verlengde, zal een collector ter hoogte van 

de Broekstraat geïnstalleerd worden. Deze zal het overtollige water naar het nieuwe stormbekken op het terrein 

van boerderij Pie Konijn (de Selliers de Moranvillelaan) afvoeren. Een omleggingsperimeter (o.a. MIVB) zal 

hiervoor ook voorzien worden (zie bijkomende info op onze website).  Noteer alvast dat voormeld kruispunt 

tijdens de duur van deze eerste stap van de werken volledig voor het verkeer gesloten zal zijn.  
 

We zullen niet nalaten om u over de agenda van deze tweede grote werf - die voor het welzijn van alle 

Berchemnaren noodzakelijk is - in te lichten. 
 

Sint-Agatha-Berchem, 14/11/2016    Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

http://www.berchem.brussels/

