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Het gemeentebestuur investeert in een aangename woon-, 
werk- en winkelomgeving in deelgemeente Reet. Een mooie, 
verkeersveilige en comfortabele aanleg van het dorpscentrum 
is de doelstelling. Meer informatie vind je verder in deze folder.

Woord vooraf

Koningin Astridplein wordt een echt plein

Met de heraanleg van het dorpscentrum wordt het woord 
‘plein’ in Koningin Astridplein werkelijkheid. Ook de 
verkeersdoorstroming aan dit punt wordt aangepakt en 
er wordt een veiligere situatie gecreëerd voor fietsers. Het 
voetpad en de straat worden op dezelfde hoogte gebracht 
om de toegankelijkheid van personen met kinderwagens 
en rolstoelen te garanderen. Het doel is om de file in de 
Molenstraat te verminderen door een voorsorteerstrook 
richting Aartselaar aan te leggen. Het nieuwe wegdek 
zal het rijcomfort voor voertuigen ten goede komen. Ter 
voorkoming van wateroverlast in lager gelegen delen 
zal een gescheiden rioleringsstelstel worden aangelegd. 
Tegelijkertijd wordt nieuwe energiezuinige LED-
straatverlichting voorzien.

Meer rijcomfort in de Steenweg op Waarloos

De putten en bulten in het asfalt behoren binnenkort tot 
het verleden. In de plaats komt een comfortabel wegdek 
met een stevige fundering. Fietsers zullen veilig op een 
afgescheiden fietspad rijden. Tevens komt er een langgerekte 
rotonde (ovonde) die als dorpspoort dient en als keerlus 
voor vrachtwagens.Ter voorkoming van wateroverlast in 
lager gelegen delen wordt een gescheiden rioleringsstelsel 
aangelegd. Meteen worden ook de laatste paar huizen 
van de Morenhoevestraat aangesloten op het openbare 
rioleringsnetwerk.Tegelijkertijd wordt nieuwe energiezuinige 
LED-straatverlichting voorzien.

Koningin Astridplein

Bereikbaarheid
Tijdens de werken wordt ervoor gezorgd dat de bewoners 
steeds op een veilige manier tot bij hun woning kunnen. 
De handelaars zijn altijd bereikbaar voor voetgangers. De 
voetpaden blijven zo lang mogelijk behouden, zodat de 
voetgangers er steeds kunnen passeren. -> doorgaand verkeer

X afgesloten 

De omleiding voor het doorgaand verkeer gedurende de 
hele periode van de werkzaamheden.

Omleiding doorgaand  verkeer



Stap 3: november 2017 tot januari 2018

Stap 4: januari tot maart 2018

De stappen naar een nieuw dorpscentrum 

Op deze pagina kan je de informatie over de werken van 
het Koningin Astridplein - Eikenstraat  en de reeds gekende 
omleidingen terugvinden. De werken in het centrum worden in 
vijf stappen uitgevoerd. 

Begin november starten de werken in de Eikenstraat, tussen het 
Koningin Astridplein en het kruispunt Berkenlaan. 
Gedurende de werken zullen de bestaande voetpaden begaan-
baar blijven. Op het einde van stap 3, wanneer de woningen 
aangesloten zijn op de nieuwe riolering, zullen de voetpaden 
vernieuwd worden. Hoewel het kruispunt van de Berkenlaan 
tijdens deze stap ook gedeeltelijk wordt opgebroken, zal hier ge-
durende de werkzaamheden doorgaand verkeer in één richting 
mogelijk blijven. Uitgezonderd  eind november, gedurende één 
week, zal er geen verkeer mogelijk zijn. 

Op 16 oktober 2017 zal Eandis in samenwerking met Pidpa nog 
een aantal aanpassingen uitvoeren aan de nutsleidingen op en 
rond het kruispunt Koningin Astridplein, Laarstraat en Rumst-
sestraat. Deze werken worden eerst uitgevoerd zodat het ver-
nieuwde gedeelte niet opnieuw moet worden opengebroken. Deze 
werkzaamheden konden niet meer uitgevoerd worden voor de 
zomervakantie. De werken duren twee weken en gedurende deze 
periode is er geen verkeer mogelijk over het kruispunt. 

In het voorjaar 2017 werden door de nutsmaatschappijen 
voorbereidende werken uitgevoerd. Zo werden in de Eikenstraat 
nieuwe waterleidingen en kabels voor openbare verlichting 
geplaatst. Daar waar nodig werden de elektriciteits-, gas- en 
telecommunicatieleidingen vervangen. 

Koningin Astridplein - Eikenstraat 

Na Nieuwjaar starten de werken in  het volgende gedeelte 
van de Eikenstraat, tussen de Berkenlaan tot en met het kruis-
punt Processieweg. Er wordt gestart met het kruispunt van de 
Berkenlaan. Daarna volgt de rest van de Eikenstraat tot aan de 
Processieweg. Door dit gedeelte van de Eikenstraat is dan geen 
doorgaand verkeer mogelijk. 

Stap 5: maart tot juni 2018
In maart 2018 starten de werken op het Koningin Astridplein en 
Molenstraat. De Eikenstraat zal via de Berkenlaan bereikbaar 
zijn voor bestemmingsverkeer naar de handelaars. 

Vanaf januari 2018 start de aannemer met de aanleg van de 
parking in de Eikenstraat. Om de wateroverlast in het lager 
gebied in de Molenstraat en Kerremansstraat te voorkomen 
komt er een groot betonnen waterbufferbekken. Nadien zal er 
op de buffer een mooie ruime parking worden aangelegd. Dit 
onderdeel van de werken brengt geen mobiliteitshinder met 
zich mee. 

Parking en waterbuffer Eikenstraat

Plaatselijk verkeer - 
stap 1 en 2 

-> auto enkelrichting 
X afgesloten 

Plaatselijk verkeer - 
stap 4 

-> auto enkelrichting 
X afgesloten 

Plaatselijk verkeer - 
stap 5 

Omleiding bussen 
oktober - november 2017

-> auto enkelrichting 
X afgesloten 
-> bus 132, 182

Stap 1 en 2: maart tot oktober 2017

-> auto enkelrichting 
X afgesloten 
-> bus 132, 182

Plaatselijk verkeer - 
stap 3 

     Tijdelijke bushalte 
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Gemeente Rumst - Technische dienst
Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst
03 880 00 63
technische.dienst@rumst.be

Pidpa Rioleringen 
Contactpersoon Gino Verschueren 
0800 90 300 
riolering@pidpa.be
project : optie 3 (keuringen), optie 5 (riolering)

Vragen?

Informatie ondernemers
Tijdens de werkzaamheden blijven de handelaars 
bereikbaar voor voetgangers. Wij organiseren activiteiten 
om het winkelen tijdens de werken te promoten en 
we geven advies op maat. Ondervind je als handelaar 
extra hinder van deze werken? Wil je beroep doen op 
ondersteuning via de hinderpremie? Via de website www.
rumst.be blijf je de komende maanden op de hoogte 
dankzij de meest recente informatie. Schrijf je ook in 
op onze nieuwsbrief en we bezorgen je spoedig de 
informatie op maat van jouw onderneming. 
Contact dienst lokale economie: 
03 880 00 58 
lokale.economie@rumst.be 

Steenweg op Waarloos

De werken starten 2 oktober ter hoogte van de Steenweg 
op Waarloos huisnummer 26 tot aan de inrit van afvalver-
werkingsbedrijf De Vocht. 

Stap B: januari tot april 2018
De Steenweg op Waarloos, tot het kruispunt Morenhoe-
vestraat, en het eerste gedeelte van de Morenhoevestraat 
wordt vanaf januari heraangelegd. De riolering en wegen 
worden vernieuwd. 

Stap C: maart tot mei 2018

Tijdens stap A en B wordt de doorgang van fietsers bij 
de werken van de Steenweg op Waarloos gegarandeerd. 
Vanaf maart 2018 wordt het fietspad vanaf het kruispunt 
met de Laarstraat tot de Varenbroekstraat vernieuwd, 
een tweerichtingsfietspad aan de zuidelijke zijde van de 
weg. 

Op deze pagina kan je de informatie over de werken van de Steenweg op Waarloos en de reeds gekende 
omleidingen terugvinden. Omwille van de mobiliteit worden de werkzaamheden in de Steenweg op Waarloos in 
drie fasen uitgevoerd,  zo hebben inwoners en bedrijven steeds een in- en uitrit. 

-> auto enkelrichting 
X afgesloten 

Plaatselijk verkeer - 
stap A - B - C  

Per stap wordt de bereikbaarheid van belangrijke punten 
in kaart gebracht. Als je wil weten hoe je een bepaalde 
plek in Reet centrum kan bereiken, hoe de omleidingen 
verlopen op een bepaald moment of wat de volgende 
stappen in de werken zijn, kijk dan op www.rumst.be 
of neem contact op met de technische dienst op het 
gemeentehuis:  
tel. 03 880 00 63 
technische.dienst@rumst.be.

Schrijf in voor de digitale nieuwsbrief openbare werken:
www.rumst.be/nieuwsbrief

Volg de meest actuele info op:

  “Gemeente Rumst”

  @Gemeente_Rumst

Blijf op de hoogte

Stap A: oktober tot januari 2018


