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1 Inleiding 

 

De Gemeente Boortmeerbeek wenst over te gaan tot de herinrichting van de N21 Provincie-

steenweg tussen de kruispunten N21xOudestraat en N21xGrote Baan-Wespelaarsebaan 

(TV3V punt 2171). Zij maakt gebruik van de module 13 ‘subsidiëring van nieuwe verbindende 

fietspaden langs gewestwegen’. De gemeente wenst eveneens over te gaan tot de herinrichting 

van de schoolomgeving Haacht-station. Hiervoor maakt ze gebruik van de module 10 ‘Subsidië-

ring voor de herinrichting van een schoolbuurt aan of in de omgeving van een gewestweg’. 

Gezien het plein van de schoolomgeving eveneens op de gemeente Haacht gelegen is, is deze 

gemeente ook betrokken in het project. 

 

Van de gelegenheid zal ook gebruikt gemaakt worden om de riolering over het projectgebied 

aan te pakken. Gezien de nieuwe riolering van de N21 gedeeltelijk in de rijweg zal liggen, werd 

ook beslist dat de rijweg van de N21 zal heraangelegd worden. Deze kosten zullen door AWV 

gedragen worden. 

 

De raming die bij de projectnota is gevoegd, is opgesplitst volgens de verschillende betalende 

partijen.
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2 Situering 

 

Het project situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Kampenhout, Boortmeerbeek 

en Haacht. 

 
De module 13 heeft betrekking op de N21 Provinciesteenweg vanaf het kruispunt met de Ou-

destraat (kruispunt inclusief) tot aan het pas heraangelegde kruispunt met de Grote Baan en 
Wespelaarsebaan (TV3V punt 2171). De module 10 heeft betrekking op de schoolomgeving 

van Haacht-station en de Pleinstraat, tussen Tuinwijk en Grote Baan. 

 

Op onderstaande kaart zijn de modules weergegeven. 

 

 
 

 

Module 13 

Module 10 
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3 Projectverloop 

 

De startnota van voorliggend dossier, eveneens opgemaakt door Grontmij, werd behandeld en 

goedgekeurd op de PAC van 3 juli 2007. 

 

Vervolgens hebben er 5 GBC’s plaatsgevonden op: 

• 4 oktober 2007 

• 15 mei 2008 

• 4 maart 2009 

• 6 mei 2009 

• 14 oktober 2009 

 

Er hebben 2 PCV’s plaatsgevonden op: 

• 29 april 2008 

• 24 november 2009 

 

Er heeft ook een bewonersvergadering plaatsgevonden op: 

• 2 april 2009 

 

De verslagen van de PAC, PCV en de GBC’s zitten in bijlage.
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4 Analyse 

 

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de startnota zoals voorgelegd en conform verklaard op 

de PAC van 3 juli 2007.
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5 Resultaten uit het overleg 

 
5.1 PAC 3 juli 2007 

 

Op de PAC van 3 juli 2007 werd de startnota besproken en werden volgende besluiten bespro-

ken: 

• De gemeente Boortmeerbeek kan instemmen met het afsluiten van de Groenstraat 

• Aandacht voor de juiste locatie voor de oversteekzone aan de N21 

• Uitvoeringsdossier koppelen aan het TV3V dossier 2171 (indien mogelijk) 

• Aanleg parkeerplaatsen langs N21 noodzakelijk daar waar opritten van woningen verklei-

nen, deze parkeerzone moet gesegmenteerd en groen ingekleed worden 

• Plein moet multifunctionele ruimte worden, niet enkel parking 

• GBC moet kiezen tussen kiss & ride plaatsen of een uitrit voor de Pleinstraat 

• Aandacht voor inplanting bushaltes 

 
5.2 GBC 4 oktober 2007 

 

• De bushaltes worden verplaatst van het kruispunt Wespelaarse Baan-Grote Baan naar het 

dorpsplein deze halte moet wel min 20m van het zebrapad liggen 

• Voor de drukknop thv de fiets- en voetgangersoversteek wordt een PCV dossier opgemaakt 

• Het plein krijgt een rechtsin- rechts uit principe 

• De riolering langs de N21 verkeert in slechte staat, een 2DWA leiding moet aangelegd wor-

den om het project subsidieerbaar te maken, dit betekent onmiddellijke afkoppeling van de 

woningen. Riobra stelt de overeenkomsten op 

 
5.3 PCV 29 april 2008 

 

• De Groenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer 

• Voetgangersoversteek thv plein wordt verschoven richting Kampenhout 

• Aanleg van een middenberm en een dynamische zone 30 op de N21 thv plein 

• De OFOS in de Wespelaarsebaan wordt verwijderd en de fietsers moeten oversteken thv de 

Groenstraat 

• De PCV beslist om geen verkeerslichten met drukknop te plaatsen voor de voetgangers-

oversteek thv de Groenstraat.Na de herinrichting kan de vraag eventueel opnieuw worden 

gesteld 

 
5.4 GBC 15 mei 2008 

 

• Grontmij stelt een aantal varianten van het plein voor, er wordt gekozen om verder te wer-

ken op het derde voorstel (parkeerplaatsen - open plein voor kerk - asverschuiving) 

• Fiets- en voetpaden blijven gescheiden langs de N21, waar mogelijk wordt een haagje van 

een halve meter voorzien tussen fietspad en rijweg. 

• Er wordt een parkeerstrook voorzien thv huisnrs. 29-39 

• Er zullen wachtbuizen geplaatst worden zodat er indien nodig verkeerslichten kunnen ko-

men thv de oversteekplaats. De gemeente wenst biflashes te voorzien 

• De verdeelsleutel van de riolering wordt voorgesteld 

• De bestaande riolen langs de N21 kunnen niet meer hergebruikt worden 
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5.5 GBC 4 maart 2009 

 

• De verdeelsleutels van de riolering worden definitief vastgelegd tussen alle partijen. 

• Langs de N21 wordt langs weerszijden een DWA leiding aangelegd en centraal een RWA 

leiding 

• De gemeente wil de voetgangersoversteek weer meer richting Haacht verschuiven om zo in 

de as van de zwakke weggebruiker te liggen 

• De gemeente vraagt wegneembare paaltje te plaatsen aan het begin en einde van de kiss & 

ride zone 

• De gemeente suggereert om voor het plein bierkleuren te gebruiken zodat er een link is met 

de brouwerij van Haacht 

• De gemeente vraagt om ook wachtbuizen voor flitscamera’s te voorzien 

• Boortmeerbeek vraagt om een module 4 op te starten om ook de verlichting te kunnen aan-

pakken 

• AWV bevestigt dat het de kosten op zich neemt voor de heraanleg van de rijweg van de N21 

• Boortmeerbeek wil een kunstwerk integreren op het plein 

• Er zal een overeenkomst opgesteld worden voor de opmaakt van een onteigeningsplan 

 
5.6 Bewonersvergadering 2 april 2009 

 

Volgende zaken werden in vraag gesteld op de bewonersvergadering: 

• Zijn bijkomende maatregelen nodig aan het kruispunt N21xOudestraat? 

• Worden minder-valideparkeerplaatsen voorzien? 

• Bestaande conflicten aan het kruispunt N21xOudestraat worden opgemerkt 

• Aandacht bij afsluiten Groenstraat. Zorgen dat de kapper bereikbaar blijft 

• Is er overstapmogelijkheid voor de verschillende buslijnen, eens de bushaltes verplaatst 

worden? 

• Aandacht voor het rechtsin- rechtsuit principe van de Pleinstraat 

 
5.7 GBC 6 mei 2009 

 

• AWV voert tellingen uit thv het kruispunt met de Oudestraat om na te gaan of lichten ge-

rechtvaardigd zijn. Een PCV dossier zal opgestart worden 

• Als de mindervalide een oprit heeft moet er geen extra plaats voorzien worden thv de langs-

parkeerstrook 

• Het tankstation heeft een vergunde in en uitrit via de N21. 

• Groenstraat blijft afgesloten 

• Rechtsin- rechtsuit principe blijft ook behouden 

• De voetgangersoversteek wordt terug meer richting Kampenhout geplaatst om een chicane 

voor de fietsers te bekomen, wat veiliger is 

 
5.8 GBC 14 oktober 2009 

 

• Voor de gemeente, AWV, de politie, de provincie en BMV zijn lichten op het kruispunt met 

de Oudestraat aanvaardbaar 

• Het geplande industrieterrein op de hoek N21-N26 wordt niet ontsloten via de Oudestraat, 

het fietsverkeer ervan wel 

• De Lijn meldt dat er geen overstapproblemen zijn 

• Grontmij maakt een prijsvoorstel op voor de opmaak van het onteigeningsplan 

• Boortmeerbeek wil dat het plein een eigentijdse uitstraling krijgt 

• Thv het plein zal de N21 in gekleurde asfalt worden uitgevoerd, dit geeft minder problemen 

dan gekleurde beton 

• Geen mindervalide plaatsen op de langsparkeerstrook, wel op het plein 
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• AWV heeft samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en wordt bouwheer 

• De gemeente houdt Grontmij op de hoogte over de stand van zaken van het rioleringsdos-

sier 

• Grontmij zal de raming updaten en de projectnota opmaken
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6 Concrete uitwerking van het project 

 
6.1 Verkeerskundige keuzes 
6.1.1 Algemeen principe N21 

 

In het algemeen is er voor gekozen om vrijliggende fietspaden van 1.75m te voorzien die door 

een schrikzone van 0.5m van de rijbaan gescheiden zijn. Deze schrikzone wordt waar mogelijk 

beplant met een haag zodat de fietser nog beter afgeschermd is van het autoverkeer. Bij in en 

uitritten of bij oversteken is dit uiteraard niet mogelijk. 

Op de plaatsen langs de N21 waar door onteigeningen de opritten te krap worden, wordt een 

strook langsparkeren voorzien, om deze bewoners toch nog de mogelijkheid te geven hun voer-

tuig in de nabijheid van hun woning te parkeren. 

Aangezien het hier om een dicht bebouwde zone gaat worden langs beide kanten voetpaden 

voorzien die in principe 1.50m breed zullen zijn. Op sommige plaatsen echter waar de gevellijn 

te ver naar voor komt zullen deze plaatselijk versmald worden. 

 
6.1.2 Kruispunt N21 x Oudestraat 

 

Dit kruispunt zal volledig heringericht worden om de veiligheid voor alle gebruikers te verhogen. 

Bovendien zullen er na de herinrichting van de N21 meer voertuigen van dit kruispunt gebruik 

maken aangezien het niet meer mogelijk zal zijn om komende van Haacht de Pleinstraat in te 

rijden en de Pleinstraat uit te rijden richting Brussel. Linksafstroken worden voorzien. Verkeers-

lichten zouden hier wenselijk zijn. Voor de gedetailleerde bespreking wordt er verwezen naar 

het PCV dossier dat op 24 november 2009 behandeld zal worden. 

 
6.1.3 Kruispunt N21 x Grote Baan – Wespelaarsebaan 

 

Dit kruispunt werd in het kader van het wegwerken van de gevaarlijke punten in Vlaanderen 

recent volledig heraangelegd. 

 
6.1.4 Snelheidsregime 

 

Waar nu een snelheidsregime van 70 km/u geldt op de N21, zal deze teruggebracht worden tot 

50km/u op het grondgebied van Boortmeerbeek, conform hun mobiliteitsplan. Op het kruispunt 

met de Grote Baan – Wespelaarsebaan (TV3V 2171), dat net heraangelegd is, geldt eveneens 

een snelheidsregime van 50 km/u. Het kruispunt N21 met de Oudestraat zal de grens vormen 

tussen twee regimes, 50 km/u aan de kant van Boortmeerbeek en 70 km/u aan de kant van 

Kampenhout. 

Langs de N21 wordt ter hoogte van het plein een dynamisch snelheidsregime van 30 km/u in-

gevoerd tijdens de begin en einduren van de school.  
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6.1.5 Wijzigingen en aanvullingen na PAC startnota 

 

• Pleinstraat krijgt een rechtsin – rechtsuit principe door de inplanting van een gesloten mid-

denberm op de N21 thv het plein 

• De Groenstraat wordt vanaf de N21 in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer 

• Het kerkplein wordt ingericht als een multifunctionele ruimte, dwz niet enkel een grote par-

king maar ook met open ruimte voor de gebruikers ervan. Dit door de centrale inplanting van 

een zitkuil, het gebruik van eigentijdse materialen, aanplanting van bomenrijen 

• De voetgangersoversteek zal geen drukknop hebben maar voorzien worden van bi-flashes 

die tijdens de begin en einduren van de school zullen knipperen. 

• Inplanting van haagjes in de schrikzones waar mogelijk 

• Enkel een langsparkeerstrook thv de woningen die hun oprit verliezen 

• Beperkte zone 30 met dynamische borden 

• Herinrichten kruispunt Oudestraat (PCV dossier 24 november 2009) 

• Verplaatsen van de bushaltes van het kruispunt Grote Baan – Wespelaarsebaan naar het 

plein 

• OF1 voorontwerp riolering is in juni 2009 ingediend bij de VMM 

• Keuze van het materiaalgebruik, materialen van het plein doortrekken op de N21 

• Opstarten van een module 4 voor de verlichting langs de N21 en op het plein 

• Geen blokmarkering voor fietsers aan voetgangersoversteek thv de Groenstraat omdat over-

stekende kinderen niet begrijpen dat een blokmarkering geen voorrang geeft, maar enkel de 

plaats aangeeft waar er verplicht met de fiets moet overgestoken worden. In principe moe-

ten overstekende fietsers dus afstappen om via het zebrapad over te steken. 

 
6.2 Technische uitwerking 
6.2.1 Module 13: algemeen principe 

 
• Rijweg in bitumineuze verharding 2x3.2m exclusief greppels 

• Langs beide kanten wordt een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien 

• Langs beide kanten wordt een fietspad in rode beton voorzien van 1.75m 

• Tussen rijweg en fietspad wordt een schrikzone van 0.5m voorzien, met een haag indien 

mogelijk.  

• Langs beide kanten worden voetpaden van 1.50m voorzien in grijze betonstraatstenen 
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6.2.2 Module 13: tussen huisnrs. 29-37 en 48-52 

 

 
• Rijweg in bitumineuze verharding 2x3.2m exclusief greppels 

• Langs beide kanten wordt een kantstrook van 0.3 en een boordsteen van 0.2m voorzien 

• Langs de kant van de onpare huisnrs. wordt een zone voor langsparkeren voorzien tussen 

kantstrook en boordsteen, deze zal 2m breed zijn en uitgevoerd worden in zwarte beton-

straatstenen 

• Langs beide kanten wordt een fietspad in rode beton voorzien van 1.75m 

• Tussen fietspad en rijweg enerzijds en tussen fietspad en langsparking anderzijds wordt een 

schrikzone van 0.5m voorzien. Waar mogelijk wordt een haag voorzien 

• Langs beide kanten worden voetpaden van 1.50m voorzien, uitgevoerd in grijze beton-

straatstenen 

 
6.2.3 Module 13: ter hoogte van kruispunt Oudestraat 

 

 
 

• Rijweg in bitumineuze verharding 3x3.2m exclusief greppels, waarvan 1 strook als linksaf 

strook dienst zal doen. 

• Langs beide kanten wordt een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien 

• Langs beide kanten wordt een busperron van 2m breed voorzien in grijze betonstraatstenen, 

deze zullen voorzien worden van blindegeleidetegels en schuilhuisjes 

• Langs beide kanten worden fietspaden voorzien van 1.75m, uitgevoerd in rode beton 

• Langs beide kanten worden voetpaden voorzien van 1.50m, uitgevoerd in grijze beton-

straatstenen 
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6.2.4 Module 10 + 13: ter hoogte van de Pleinstraat 

 

 
 

• Rijweg in een beige bitumineuze verharding 2x3.2m exclusief greppels gescheiden door een 

middenberm van 2m breed  

• Langs beide kanten wordt een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien 

• Langs de kant van de Groenstraat wordt een fietspad van 1.75m voorzien, uitgevoerd in een 

beige beton, langs de kant van de Pleinstraat wordt een stukje dubbelrichtingsfietspad voor-

zien van 2.50m tussen de oversteek en de Pleinstraat. De rest van het fietspad krijgt de 

standaardbreedte van 1.75m 

• Tussen rijweg en fietspad wordt langs beide zijden een schrikzone voorzien die waar moge-

lijk van een haag wordt voorzien. 

• De afgesloten arm van de Groenstraat wordt verhard in natuursteen om één geheel te vor-

men met het plein, dat ook verhard wordt in natuursteen. 

• Ter hoogte van de afgesloten arm van de Groenstraat komen drie bomen 

• Ter hoogte van de ingang aan de Pleinstraat komen twee bomenrijen, één langs elke kant 

om de ingang van het plein te benadrukken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROENSTRAAT PLEINSTRAAT 



Concrete uitwerking van het project 

 

, Revisie

Pagina 16 van 52

 

 

 

 

 
6.2.5 Module 10: plein 

 

 
 

 

 
 

• Het plein zal in passende materialen verhard worden. Er wordt voor een eigentijdse look 

gekozen 

• Er zullen 45 parkeerplaatsen van 2.5m x 5.00m beschikbaar zijn waarvan minstens 2 voor 

mindervaliden. Deze zullen uitgevoerd worden in zwarte betonstraatstenen. 

As 

Fietsers - voetgangers 

Rechtsin- rechtsuit 
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• Om te verhinderen dat bestuurders de parkeerplaatsen afrijden via de niet-toegelaten kant 

worden er varkensruggen geplaatst 

• De breedte van de rijweg tussen twee parkeervakken is 6.00m, inclusief greppel 

• De kiss & ride zone wordt aan het begin en einde voorzien van wegneembare paaltjes om 

ceremoniewagens toe te laten tot voor de kerk te rijden. 

• In het midden van het multifunctionele plein wordt een zitkuil voorzien met twee treden in 

blauwe hardsteen. Deze doet dienst als centrale ontmoetingsplaats 

• De beplanting op het plein bestaat uit bomenrijen. Langs de kant van de Tuinwijkstraat wordt 

een plantsoen voorzien dat er tevens voor zal zorgen dat de Tuinwijkstraat enkel via de 

voorgeschreven route bereikbaar zal zijn. 

• Door een asverschuiving wordt de ingang van de kerk benadrukt met een bomenrij. Hierdoor 

bekomt men een as, enkel bedoeld voor fietsers en voetgangers. 

• Voor de school wordt een parkeerplaats voor de schoolbus voorzien. 

• Het plein wordt verder ingericht met het nodige straatmeubilair 

• Door de hoek Tuinwijkstraat – Pleinstraat in asfalt uit te voeren wordt benadrukt dat dit de 

hoofdrichting is voor het autoverkeer en dat het plein enkel bedoeld is voor voertuigen die 

daar moeten zijn. Zo wordt gepoogd om het doorrijdend verkeer van het plein te halen 
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6.3 Riolering en afwatering 

 

Langs de N21 Provinciesteenweg zal een 2DWA stelsel worden aangelegd. Langs beide kanten 

van de weg komt een DWA leiding en in het midden van de weg komt een RWA leiding te lig-

gen. Gezien de slechte staat van de huidige riolering kan deze niet meer worden hergebruikt. 

Gezien het 2DWA principe moeten de aangesloten woningen onmiddellijk gescheiden worden 

aangesloten. Aan de kant van Boortmeerbeek is Talboom afkoppelingsadviseur, aan de kant 

van Haacht zorgt Aquafin hiervoor. Ook op het plein wordt een gescheiden rioleringsstelsel 

aangelegd. 

 
6.4 Grondverwerving 

 

Langsheen de N21 moeten er een 20-tal onteigeningen gebeuren. De herinrichting van het 

kruispunt met de Oudestraat geeft ook aanleiding tot extra onteigeningen. Er moeten geen wo-

ningen worden afgebroken. 
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6.5 Openbaar vervoer 

 

De halte ‘Oudestraat’ langsheen de N21 blijft behouden, maar wordt verplaatst tot net voor het 

kruispunt. Dit omdat in de richting van Brussel na het kruispunt 70 km/u geldt en een halteha-

ven moet voorzien worden. Hiervoor is geen plaats. Richting Haacht wordt de halte ook ver-

plaatst tot voor het kruispunt omdat er geen plaats is voor een aparte haltehaven. 

 

De halte aan het kruispunt Grote Baan – Wespelaarsebaan wordt gesupprimeerd en vervangen 

door een halte thv het plein. Deze halte krijgt de naam ‘de Roplein’. 

 

De buslijnen zijn niet gewijzigd sinds de startnota, maar de frequentie is wel opgevoerd 

 

NR. Naam Route Freq. Spits Freq. Dal 

270 Brussel-Haacht-Keerbergen Tak b –Tak d 2 2 

  Tak d – Tak b 2 2 

272 Brussel-Zaventem-Haacht Tak b – Tak d 4-6 2-3 

  Tak d – Tak b 4-6 2-3 

 

Er rijden ook nog een aantal schoolbussen maar dit is enkel tijdens de begin en einduren van 

de school. 

 

Er wordt rekening gehouden met de algemene inrichtingsprincipes van De Lijn voor de busper-

rons 

 

 
 
6.6 Verlichting en verkeerssignalisatie 

 

De verlichting zal bekeken worden door de gemeente Boortmeerbeek en de netbeheerder.  

 

De verlichting langs de N21 (Provinciesteenweg) komt in aanmerking voor de module 4, subsi-

diëring van wegverlichting langs gewestwegen. 

 

De verkeerssignalisatie wordt in ontwerpfase bekeken in samenwerking met de politie. 
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6.7 Groenvoorziening 

 

Gezien het beperkte gabarit van de N21 is er niet veel ruimte voor groenvoorziening. Waar mo-

gelijk worden haagjes voorzien tussen het fietspad en de rijweg. Dit is uiteraard enkel mogelijk 

indien er zich geen opritten of oversteekplaatsen bevinden. Langsheen de langsparkeerstrook 

is het ook niet mogelijk een haag te voorzien, wel worden begin en eindpunt van deze langs-

parkeerstrook ingegroend. 

 

Daar waar de Groenstraat wordt afgesloten kunnen bomen worden voorzien. Deze zijn niet en-

kel esthetisch verantwoord maar ook functioneel doordat ze ervoor zorgen dat er geen paaltjes 

meer moeten voorzien worden om de straat af te sluiten. 

 

Op het plein zorgen bomen voor een extra cachet. De as van de kerkpoort wordt geaccentueerd 

door een bomenrij. 

 
6.8 Nutsleidingen 

 

Als gevolg van de aanleg van nieuwe rioleringen zullen verplaatsingen van de nutsleidingen 

nodig zijn 
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7 Raming 

 
7.1 Raming Module 13 OF1 Provincisteenweg 

 

Raming OF1 / Module 13 Provincie-
steenweg       

Wegeniswerken 

DEEL1 t.l.v. Boortmeerbeek 
DEEL1.1  t.l.v. Boortmeerbeek Subsidieerbaar (fietspaden) 

Volgnr. Omschrijving     Aantal EP Totaal 
1 Werfinrichting TP   1 2000 2.000.00 

              

2 Opbraakwerken           

2.1 Insnijden bitumineuze verharding VH m 45 3.5 157.50 

2.3 Opbreken van verhardingen (fietspaden/voetpaden) VH m² 1300 3.5 4.550.00 

2.4 Opbreken van lijnvormige elementen VH m 1300 3.5 4.550.00 

              

3 Opbreken en terugplaatsen van verkeerstekens VH st 10 200 2.000.00 

4 Allerhande opbraakwerken TP   1 2000 2.000.00 

5 Grondverzet wegenis VH m³ 700 25 17.500.00 

              

6 Rode cementbeton fietspad + fundering VH m² 2100 45 94.500.00 
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7 Straatgoot incl. fundering en stut VH m 1350 40 54.000.00 

8 Trottoirband incl. fundering en stut VH m 1350 31 41.850.00 

9 Straatkolken VH st 64 600 38.400.00 

              

10 Belemmeringspaaltjes VH st 4 120 480.00 

              

11 Signalisatie en wegomlegging TP   1 3000 3.000.00 

12 Definitieve signalisatie TP   1 2000 2.000.00 

13 Markeringen TP   1 1500 1.500.00 

14 Aanplanten van hagen TP   1 3000 3.000.00 

              

Totaal deel 1.1 (excl. BTW)         271.487.50 

BTW 21%         57.012.38 

Totaal deel 1.1 (incl. BTW)         328.499.88 

Totaal deel 1.1 (incl. BTW) na 80% subsidie         65.699.98 

              

              

              
DEEL1.2  t.l.v. Boortmeerbeek  Niet subsidieerbaar (voetpaden) 

1 Werfinrichting TP   1 2000 2.000.00 

              

2 Opbraakwerken           

2.1 Opbreken van verhardingen (fietspaden/voetpaden) VH m² 1350 3.5 4.725.00 

2.2 Opbreken van muurtjes VH m 100 30 3.000.00 

              

3 Opbreken en terugplaatsen van verkeerstekens VH st 10 200 2.000.00 

4 Allerhande opbraakwerken TP   1 2000 2.000.00 

5 Grondverzet wegenis VH m³ 700 25 17.500.00 
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6 Zwarte betonstraatstenen parkeerstrook + fundering VH m² 550 41 22.550.00 

7 Grijze betonstraatstenen voetpad + fundering VH m² 1650 35 57.750.00 

8 Boordsteen op rooilijn VH m 1350 20 27.000.00 

              

9 Signalisatie en wegomlegging TP   1 2000 2.000.00 

10 Definitieve signalisatie TP   1 1500 1.500.00 

11 Markeringen TP   1 1000 1.000.00 

              

Totaal deel 1.2 (excl. BTW)         143.025.00 

BTW 21%         30.035.25 

Totaal deel 1.2 (incl. BTW)         173.060.25 

Totaal deel 1.1 en 1.2 ten laste van Boortmeerbeek (incl. BTW)     238.760.23 

       

DEEL2 t.l.v. AWV 
1 Werfinrichting TP   1 2000 2.000.00 

              

2 Opbraakwerken           

2.1 Insnijden bitumineuze verharding VH m 45 3.5 157.50 

2.2 Opbreken van asfaltverharding VH m² 6200 7.5 46.500.00 

              

3 Opbreken en terugplaatsen van verkeerstekens VH st 20 200 4.000.00 

4 Allerhande opbraakwerken TP   1 2500 2.500.00 

5 Grondverzet wegenis VH m³ 1600 25 40.000.00 

              

6 KWS + fundering VH m² 4100 42 172.200.00 

7 Cementbeton + fundering VH m² 1300 56 72.800.00 

              

8 Signalisatie en wegomlegging TP   1 5000 5.000.00 

9 Definitieve signalisatie TP   1 5000 5.000.00 

10 Markeringen TP   1 2500 2.500.00 
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Totaal deel 2 (excl. BTW)         352.657.50 

BTW 21%         74.058.08 

Totaal deel 2 (incl. BTW)         426.715.58 

       

 

 
7.2 Raming Module 10 OF1 Pleinstraat 

 

 

Raming OF1 / Module 10 Pleinstraat         

Wegeniswerken 

Volgnr. Omschrijving     Aantal EP Totaal 
1 Werfinrichting TP   1 5000 5.000.00 

              

2 Opbraakwerken           

2.1 Insnijden bitumineuze verharding VH m 35.00 3.50 122.50 

2.2 Opbreken van asfaltverharding VH m² 2.100.00 7.50 15.750.00 

2.3 Opbreken van beton VH m² 675.00 6.00 4.050.00 

2.4 Opbreken van verhardingen (fietspaden/voetpaden) VH m² 725.00 3.50 2.537.50 

2.5 Opbreken van verharding in betonstraatstenen VH m² 150.00 6.00 900.00 

2.6 Opbreken van verharding in betontegels VH m² 1.275.00 6.00 7.650.00 

2.7 Opbreken van lijnvormige elementen VH m 550.00 3.50 1.925.00 

              

3 Opbreken en terugplaatsen van verkeerstekens VH st 20.00 200.00 4.000.00 

4 Allerhande opbraakwerken TP   1.00 1.500.00 1.500.00 

5 Grondverzet wegenis VH m³ 1.450.00 25.00 36.250.00 

              

6 Natuursteenverharding plein en straat VH m² 3.500.00 85.00 297.500.00 

7 Zwarte betonstraatstenen parkeerstrook + fundering VH m² 700.00 41.00 28.700.00 
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8 Natuursteen voetpad + fundering VH m² 2.100.00 70.00 147.000.00 

            0.00 

10 Straatgoot incl. fundering en stut VH m 500.00 40.00 20.000.00 

11 Trottoirband incl. fundering en stut VH m 1.000.00 31.00 31.000.00 

12 Straatkolken VH st 42.00 600.00 25.200.00 

              

13 Straatmeubilair (paaltjes, zitblokken……) TP   1.00 7.500.00 7.500.00 

14 Aanplanten bomen VH st 25.00 300.00 7.500.00 

15 Beplanting plantvak TP   1.00 300.00 300.00 

              

16 Signalisatie en wegomlegging TP   1.00 2.500.00 2.500.00 

17 Definitieve signalisatie TP   1.00 5.000.00 5.000.00 

18 Markeringen TP   1.00 1.000.00 1.000.00 

              

Totaal Wegeniswerken (excl. BTW)         652.885.00 

BTW           137.105.85 

Totaal Wegeniswerken (incl. BTW)         789.990.85 

AANDEEL BOORTMEERBEEK (incl. BTW) - 32%         252.797.07 

AANDEEL BOORTMEERBEEK NA BEKOMEN SUBSIDIES (Subsidieerbaar 50%)   126.398.54 

AANDEEL HAACHT (incl. BTW) - 68%         537.193.78 
AANDEEL HAACHT NA BEKOMEN SUBSIDIES (Subsidieerbaar 
50%)       268.596.89 
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7.3 Raming Riolering OF1 

 

 

Herinrichting van de schoolomgeving HaachtHerinrichting van de schoolomgeving HaachtHerinrichting van de schoolomgeving HaachtHerinrichting van de schoolomgeving Haacht----station en de fietspaden langs de N21 te Boortmeerbeek: station en de fietspaden langs de N21 te Boortmeerbeek: station en de fietspaden langs de N21 te Boortmeerbeek: station en de fietspaden langs de N21 te Boortmeerbeek: 
rioleringswerkenrioleringswerkenrioleringswerkenrioleringswerken    

       

Kostenoverzicht der werken (excl. BTW)Kostenoverzicht der werken (excl. BTW)Kostenoverzicht der werken (excl. BTW)Kostenoverzicht der werken (excl. BTW)    

       

Post   Omschrijving P.V. Hoeveelheid Eenheidsprijs Kostprijs 

DEEL 1: Plein, 32% ten laste van Riobra, 68% ten laste van Aquafin 

    Opbraak leidingen         

1 S Opbraak bestaande buis 450x300 (Tuinwijk) m 18 24.00 432.00 

2 S Opbraak bestaande buis 600x400 (Tuinwijk) m 22 30.00 660.00 

3 S Opbraak bestaande buis è 400 (Pleinstraat) m 41 24.00 984.00 

4 S Opbraak bestaande buis è 500 (Pleinstraat) m 130 30.00 3.900.00 

              

    Opbraak inspectieputten         

5 S Opbraak inspectieputten (Tuinwijk) st 2 50.00 100.00 

6 S Opbraak inspectieputten (Pleinstraat) st 6 50.00 300.00 

              

    Leidingen         

    - Gr„s -         

7 S ,- di 400 mm 2-3 m diepte m 41 180.00 7.380.00 
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8 S ,- di 500 mm 2-3 m diepte m 109 195.00 21.255.00 

9 S ,- di 500 mm 3-4 m diepte m 29 235.00 6.815.00 

              

    - Beton -         

10 S ,- di 500 mm 1-2 m diepte m 67 165.00 11.055.00 

              

11 S ,- koker 1500 x 1000 mm 2-3 m diepte m 100 740.00 74.000.00 

              

    Inspectieputten         

    d <= 800 mm         

12 S  1<h<=2m     (geprefabriceerd) st 2 1.700.00 3.400.00 

13 S  2<h<=3m     (geprefabriceerd) st 6 1.920.00 11.520.00 

              

14 S  2<h<=3m     (ter plaatse gestort) st 3 2.450.00 7.350.00 

              

    d = 1500 mm         

15 S  2<h<=3m     (ter plaatse gestort) st 2 5.800.00 11.600.00 

              

16 S Beschoeiing riolering m 346 23.50 8.131.00 

              

    Aansluitingen         
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17 S ,- RWA (incl. putje) st 7 1.350.00 9.450.00 

18 S ,- DWA (incl. putje) st 7 1.350.00 9.450.00 

19 S ,- straatkolkaansluitingen st 25 740.00 18.500.00 

              

20   Aansluiting bestaande buis op nieuwe IP st 4 2.000.00 8.000.00 

              

21 S Opbraak massieven in de rioleringssleuf mÃ 50 125.00 6.250.00 

             

22 S Grondverbetering in de rioleringssleuf (zandcement) mÃ 200 40.00 8.000.00 

              

23 S Geotextiel onder rioolsleuf mÕ 670 1.50 1.005.00 

              

24 S Vlarebo riolering  TP 1 24.000.00 24.000.00 

              

                          

Totaal deel 1 (excl. BTW) : Totaal deel 1 (excl. BTW) : Totaal deel 1 (excl. BTW) : Totaal deel 1 (excl. BTW) :                             253.537.00253.537.00253.537.00253.537.00    

Deel 1 aandeel Riobra : Deel 1 aandeel Riobra : Deel 1 aandeel Riobra : Deel 1 aandeel Riobra :                             81.131.8481.131.8481.131.8481.131.84    

Deel 1 aandeel Aquafin : Deel 1 aandeel Aquafin : Deel 1 aandeel Aquafin : Deel 1 aandeel Aquafin :                             172.405.16172.405.16172.405.16172.405.16    

DEEL 2 & 3: N21 

DEEL 2: DWA, incl RWA van Groenstraat, 100% ten laste van Riobra 

    Opbraak leidingen         

25 S Opbraak bestaande buis è 400 m 1110 24.00 26.640.00 



Raming 

 

, Revisie

Pagina 29 van 52

 

 

              

    Opbraak inspectieputten         

26 S Opbraak inspectieputten st 15 50.00 750.00 

              

    Leidingen         

    - Gres -         

27 S ,- di 200 mm 1-2 m diepte m 198 110.00 21.780.00 

28 S ,- di 200 mm 2-3 m diepte m 325 130.00 42.250.00 

29 S ,- di 200 mm 3-4 m diepte m 57 165.00 9.405.00 

              

30 S ,- di 300 mm 2-3 m diepte m 200 160.00 32.000.00 

              

31 S ,- di 400 mm 2-3 m diepte m 180 180.00 32.400.00 

              

32 S ,- di 500 mm 2-3 m diepte m 55 195.00 10.725.00 

33 S ,- di 500 mm 3-4 m diepte m 57 235.00 13.395.00 

              

34 S ,- di 600 mm 2-3 m diepte m 30 225.00 6.750.00 

              

    - Beton -         

35 S ,- di 400 mm 2-3 m diepte m 40 170.00 6.800.00 
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    Inspectieputten         

    d <= 800 mm         

36 S  1<h<=2m     (geprefabriceerd) st 4 1.700.00 6.800.00 

37 S  2<h<=3m     (geprefabriceerd) st 15 1.920.00 28.800.00 

38 S  3<h<=4m     (geprefabriceerd) st 2 2.250.00 4.500.00 

              

39 S Beschoeiing riolering m 1142 23.50 26.837.00 

              

    Aansluitingen         

40 S ,- DWA (incl. putje) st 55 1.350.00 74.250.00 

              

41   Aansluiting bestaande buis op nieuwe IP st 2 2.000.00 4.000.00 

              

42 S Opbraak massieven in de rioleringssleuf mÃ 150 125.00 18.750.00 

             

43 S Grondverbetering in de rioleringssleuf (zandcement) mÃ 500 40.00 20.000.00 

              

44 S Geotextiel onder rioolsleuf mÕ 1.700 1.50 2.550.00 

              

45 S Vlarebo riolering  TP 1 55.250.00 55.250.00 
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Totaal deel 2 (excl. BTW) : Totaal deel 2 (excl. BTW) : Totaal deel 2 (excl. BTW) : Totaal deel 2 (excl. BTW) :                             444.632.00444.632.00444.632.00444.632.00    

Deel 2 aandeel Riobra : Deel 2 aandeel Riobra : Deel 2 aandeel Riobra : Deel 2 aandeel Riobra :                             444.632.00444.632.00444.632.00444.632.00    

DEEL 3: RWA, 54% ten laste van Riobra, 46% ten laste van AWV 

    Leidingen         

    - Beton -         

46 S ,- di 400 mm 1-2 m diepte m 165 138.00 22.770.00 

47 S ,- di 400 mm 2-3 m diepte m 130 170.00 22.100.00 

              

48 S ,- koker 1500 x 1000 mm 2-3 m diepte m 270 740.00 199.800.00 

              

    Inspectieputten         

    d <= 800 mm         

49 S  1<h<=2m     (geprefabriceerd) st 3 1.700.00 5.100.00 

50 S  2<h<=3m     (geprefabriceerd) st 1 1.920.00 1.920.00 

              

51 S  1<h<=2m     (ter plaatse gestort) st 1 2.200.00 2.200.00 

52 S  2<h<=3m     (ter plaatse gestort) st 3 2.450.00 7.350.00 

              

    d = 1500 mm         

53 S  2<h<=3m     (geprefabriceerd) st 1 5.800.00 5.800.00 
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    Overstorten         

    d = 1500 mm         

54    1<h<=2m     (ter plaatse gestort) OS1 TP 1 7.400.00 7.400.00 

55    2<h<=3m     (ter plaatse gestort) OS2 TP 1 8.200.00 8.200.00 

              

    Wervelventielen         

56   lozingsdebiet = 32,06l/s st 1 3.200.00 3.200.00 

57   lozingsdebiet = 12,00l/s st 1 1.800.00 1.800.00 

              

58 S Beschoeiing riolering m 565 23.50 13.277.50 

              

    Aansluitingen         

59 S ,- RWA (incl. putje) st 55 1.350.00 74.250.00 

60 S ,- straatkolkaansluitingen st 56 740.00 41.440.00 

              

61   Aansluiting bestaande buis op nieuwe IP st 1 2.000.00 2.000.00 

              

62 S Opbraak massieven in de rioleringssleuf mÃ 150 125.00 18.750.00 

             

63 S Grondverbetering in de rioleringssleuf (zandcement) mÃ 300 40.00 12.000.00 

              

64 S Geotextiel onder rioolsleuf mÕ 1.000 1.50 1.500.00 
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65 S Vlarebo riolering  TP 1 40.500.00 40.500.00 

              

Totaal deel 3 (excl. BTW) : Totaal deel 3 (excl. BTW) : Totaal deel 3 (excl. BTW) : Totaal deel 3 (excl. BTW) :                             491.357.50491.357.50491.357.50491.357.50    

Deel 3 aandeel Riobra : Deel 3 aandeel Riobra : Deel 3 aandeel Riobra : Deel 3 aandeel Riobra :                             265.333.05265.333.05265.333.05265.333.05    

Deel 3 aandeel AWV : Deel 3 aandeel AWV : Deel 3 aandeel AWV : Deel 3 aandeel AWV :                             226.024.45226.024.45226.024.45226.024.45    

SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

Totaal deel 1 (excl. BTW) : Totaal deel 1 (excl. BTW) : Totaal deel 1 (excl. BTW) : Totaal deel 1 (excl. BTW) :                             253.537.0253.537.0253.537.0253.537.00000    

Totaal deel 2 (excl. BTW) : Totaal deel 2 (excl. BTW) : Totaal deel 2 (excl. BTW) : Totaal deel 2 (excl. BTW) :                             444.632.00444.632.00444.632.00444.632.00    

Totaal deel 3 (excl. BTW) : Totaal deel 3 (excl. BTW) : Totaal deel 3 (excl. BTW) : Totaal deel 3 (excl. BTW) :                             491.357.50491.357.50491.357.50491.357.50    

                                                        

Totaal der werken (excl. BTW) : Totaal der werken (excl. BTW) : Totaal der werken (excl. BTW) : Totaal der werken (excl. BTW) :                             1.189.526.501.189.526.501.189.526.501.189.526.50    

                                                        

Overzicht per BouwheerOverzicht per BouwheerOverzicht per BouwheerOverzicht per Bouwheer    

                    

Totaal aandeel Riobra : Totaal aandeel Riobra : Totaal aandeel Riobra : Totaal aandeel Riobra :                             791.09791.09791.09791.096.896.896.896.89    

Totaal aandeel AWV : Totaal aandeel AWV : Totaal aandeel AWV : Totaal aandeel AWV :                             226.024.45226.024.45226.024.45226.024.45    

Totaal aandeel Aquafin : Totaal aandeel Aquafin : Totaal aandeel Aquafin : Totaal aandeel Aquafin :                             172.405.16172.405.16172.405.16172.405.16    
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8 Verdere procedure 

 
8.1 Actie van de verschillende actoren 

 

Na goedkeuring van het project in de PAC zal in de verdere uitwerking en realisatie van het pro-

ject aanvullend overleg met de volgende partijen noodzakelijk zijn: 

 

AWV Vlaams-Brabant  Beheerder N21 

De Lijn     Inrichting bushaltes 

Nutsmaatschappijen   Beheerder verschillende nutsleidingen 

Gemeente Boortmeerbeek  Beheerder van de gemeentewegen 

Gemeente Kamenhout   Beheerder van de gemeentewegen 

Gemeente Haacht   Beheerder van de gemeentewegen 

Aquafin  Beheerder van de bovengemeentelijk RWA- en DWA-

infrastructuur Haacht 

Riobra Beheerder van de bovengemeentelijke RWA- en DWA- 

infrastructuur Boortmeerbeek 

Politiezone KASTZE Politie Kampenhout 

Politiezone HAACHT Politie Boortmeerbeek - Haacht 

 

 
8.2 Af te sluiten modules 

 

Het in een covenantgebonden project, de volgende modules dienen nog afgesloten te worden: 

• Module 10:  De Pleinstraat vanaf Tuinwijkstraat tot N21 

• Module 13: De N21 van de Oudestraat tot kruispunt met de Grote Baan - Wespelaarse-
baan. 

 
 
8.3 Parallelle procedures 
 

Module 4, subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen, kan nog afgesloten worden.  

 

 
8.4 Grondonderzoek 

 

Er dient nog een grondonderzoek en een milieuhygiënisch onderzoek te worden uitgevoerd. Dit 

met het oog op het opstellen van het technisch verslag. 

 

 
8.5 Timing 

 

De onteigeningsprocedure zal bepalend zijn voor de verdere procedure. Hier moet toch 1 à 2 

jaar voor gerekend worden. 
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9 Bijlagen 

9.1 Verslag PAC startnota van 3 juli 2007 
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9.2 Verslag GBC 4 oktober 2007 

 

Verdeling : alle partijen 

 

Bedoeling van huidige GBC is het voorontwerp verder te detailleren. Volgende punten komen 

aan de orde: 

 

1. Inplanting bushaltes 

 

De gemeente is vragende partij om de bushaltes aan het dorpsplein te voorzien. Het studiebu-

reau stelt op de vergadering een schets voor met de mogelijke inplanting. De vergadering keurt 

deze inplanting goed. Wel moet rekening gehouden worden met een minimum afstand van 20m 

na de oversteekplaats. De nieuwe bushaltes zullen de Roplein heten. Er wordt beslist om de 

bestaande bushaltes t.h.v. het kruispunt met de Wespelaarsebaan en Grote Baan te supprime-

ren. Dit omwille van het feit dat er geen plaats is om de bushalte naast de rijbaan aan te leggen, 

wat nodig is vlak na het lichtengeregelde kruispunt. 

 

2. Drukknop t.h.v. de fiets- voetgangersoversteek 

 

De gemeente blijft vragende partij om een drukknop te voorzien. AWV merkt op dat bepaalde 

voorwaarden hiervoor moeten vervuld worden. In het verslag van de vergadering dd. 15/05/07 

punt 6 werd dit al behandeld. Bijkomend wordt opgemerkt dat dergelijke lichten geen absolute 

garantie bieden. Gezien deze niet veel op rood zullen staan, loopt men immers het risico dat het 

rode licht niet of te laat wordt opgemerkt. In ieder geval zal dit dossier op PCV worden gebracht. 

Hiervoor moet een aparte startnota opgemaakt worden. Ook kunnen tijdens de werken de nodi-

ge wachtleidingen worden geplaatst, zodat steeds de mogelijkheid bestaat deze achteraf te 

plaatsen. Op die manier kan het ganse project verder gezet worden. 

 

3. Aansluitingen van gewestweg en Tuinwijkstraat op dorpsplein 

 

De gemeente stelt voor om het plein vanaf de N21 op te rijden via een  

rechtsin- rechtsuit. Dit om het plein niet volledig af te sluiten, gezien toch een aantal handelsza-

ken hierop gelegen zijn. Temeer zorgt het er voor dat de verkeersstromen gespreid worden. Dit 

voorstel wordt weerhouden. Wel moet nog nagekeken worden hoe de fietsers op de meest vei-

lige manier vanaf de school de fietsoversteek kunnen bereiken, zonder in gevaarlijk conflict te 

komen met in- en uitrijdende wagens. 

Eventueel moet afgestapt worden van het dubbelrichtingsfietspad.  

Voor de aansluiting van het plein op de Tuinwijkstraat/Pleinstraat, stelt het studiebureau twee 

principeschetsen voor. De vergadering stelt voor om verder te werken op basis van schets 2. Er 

wordt gesteld dat er geen bus uit de Tuinwijkstraat komt. 

 

 

 

4. Riolering 

 

Riobra overhandigt de resultaten van het camera-onderzoek van de bestaande riolering langs 

de N21. Er wordt al gesteld dat deze niet meer in goede staat verkeren. Het studiebureau zal 

nog evalueren of de bestaande riolering als RWA kan gebruikt worden. In ieder geval zal een 

2DWA leiding moeten aangelegd worden, om het project subsidieerbaar te maken. Dit betekent 

dat de woningen onmiddellijk moeten afgekoppeld worden. 

Voor het rioleringsdossier kan de gemeente bouwheer lijven, AWV wordt medefinancier voor de 

afkoppeling van de gewestweg. Een uitbreiding voor de studieopdracht naar Grontmij is moge-

lijk. Riobra neemt actie om de nodige overeenkomsten op te stellen. 

 

5. Inplanting van de langsparkeerplaatsen 
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Er wordt beslist dat het fietspad aanliggend wordt gemaakt t.h.v. de carwash. Ter hoogte van de 

handelszaak in keukens blijft het fietspad vrijliggend. 

 

 

 

Opgesteld te Groot-Bijgaarden, op 17 oktober 2007. 

 

 

 

 

 

 

ing. S. Lumen 

projectleider  
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9.3 Verslag GBC 15 mei 2008 

 

Verslag GBC dd. 15/05/2008 

 
 
Het ontwerp wordt door schepen Meulemans toegelicht: 

 
Herinrichting Kerkplein 

 

� Voor de herinrichting van het kerkplein werden door het studiebureau een aantal variantes 

opgemaakt. Deze werden aan alle betrokkenen per mail overgemaakt. 

� Een eerste voorstel voorziet een maximaal aantal parkeerplaatsen op het plein (file Plein – 

merged). 

� Een tweede voorstel voorziet voor de kerk een open plein (file plein variante). 

� Een derde voorstel gaat verder op het tweede voorstel, maar door een asverschuiving komt 

men tot een brede fiets- voetgangersas omgeven door bomen, die uitgeeft op het portaal 

van de kerk. Deze as kan toegankelijk gemaakt worden voor ceremoniewagens (file plein va-

riante 2). 

 

� De drie voorstellen gaan ook verder op het bestaande voorontwerp, met een kiss en rijzone 

voor de kerk, en een halte voor de schoolbus voor de school. 

 

� Het derde voorstel (plein – variante 2) geniet de voorkeur. Hierop zal verder gewerkt worden. 

 

� Het aantal parkeerplaatsen op het plein bij het derde voorstel bedraagt 45, terwijl dit in be-

staande toestand 48 is. 

 

� Er werd antwoord gegeven op de reactie van de school, die zich afvroeg wat het nut is van 

de kus en rijzone. Deze zorgt immers voor een veilige en vlotte uitstap van “oudere” leerlin-

gen. Op die manier vermijdt men heel wat bewegingen bij het parkeren op een vaste par-

keerplaats. De mogelijkheid blijft om effectief te parkeren en als ouder mee uit te stappen, 

ingeval het gaat om kleuters. Hierbij zijn er parkeerplaatsen die rechtstreeks uitgeven op de 

voetgangerszone voor de school, in het andere geval moet men de kus en rijzone éénmaal 

oversteken. Dit is een zone met zeer lage snelheden, gezien de configuratie van deze zone. 

 

 
Fietspaden langs de N21 

 

� Er blijft geopteerd voor een gescheiden voetpad / fietspad. Waar het kan wordt het fietspad 

van de rijweg afgeschermd door een haagje van 0,5 m breedte. Aan de onpare kant wordt 

een parkeerstrook voorzien van huisnummer 39 tot 29. 

 

� De ingang van het Jet-station thv. de Oudestraat moet nog nader bekeken worden. Er moet 

nagekeken worden of deze toegang langs de Oudestraat kan gemaakt worden. 

 
Oversteek voetgangers en fietsers thv. de Groenstraat 

 

� Op de PCV van 29/04/2008 werd beslist om geen verkeerslichten op aanvraag te plaatsen 

thv. de oversteek. Er blijft wel een middenberm zodat in 2 keer kan overgestoken worden. 

 

� De gemeente wenst biflashes te plaatsen die werken met sensoren. Het studiebureau zal de 

verschillende mogelijkheden onderzoeken (plaatsen van portiek, of biflashes aan beide kan-

ten). 
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� Ook zullen wachtbuizen geplaatst worden, zodat later op een éénvoudige manier kunnen 

verkeerslichten geplaatst worden. De noodzaak hiervan zal na uitvoering der werken geëvo-

lueerd worden. 

 

 
Rioleringsdossier 

 

� Tegen half juni zal het studiebureau een voorontwerp met raming uitwerken. 

 

� Riobra zal een vergadering met alle betrokken partijen organiseren. Dit om de juiste verdeel-

sleutel te bepalen. Voorlopig zal de voorontwerpraming worden opgemaakt als volgt: 

o Plein: 50 % Haacht 

       50 % Boortmeerbeek 

 

o N21: DWA: 100 % Boortmeerbeek 

              RWA:  2/3 Boortmeerbeek - 1/3 AWV 

 

� Het studiebureau maakte al een eerste ontwerpschets van de riolering, op basis van de be-

staande hydronautstudie van Infrabo. Hierbij zal langs de N21 een 2DWA systeem voorzien 

worden. Riobra merkt hierbij op dat het wenselijk is de RWA en DWA rechtstreeks via de fri-

tuur naar de N21 te brengen. Op die manier kan de bestaande riool in de Pleinstraat als 

RWA behouden blijven. Er dient nog nagekeken te worden waar de school precies aansluit. 

 

� De bestaande riolen in de N21 zijn in te slechte staat en kunnen niet meer herbruikt worden. 

 

Opgemaakt te Groot-Bijgaarden, op 30 mei 2008 

 

 

 

 

 

ing. S. Lumen 

projectleider 
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9.4 Verslag GBC 4 maart 2009 

 

Verslag GBC dd. 4 maart 2009 

 
 
Doel van de vergadering is de verdeelsleutels vast te leggen tussen de verschillende partijen: 

gemeenten Boortmeerbeek en Haacht, Riobra en Aquafin, als rioolbeheerders van de gemeen-

ten. Eveneens wordt het wegenisontwerp besproken, teneinde de projectnota van de module-

dossiers te kunnen afwerken. 

 
A. Gedeelte riolering 

 

1. Het voorontwerp van de riolering wordt door het studiebureau toegelicht. Langs de N21 zal 

een 2DWA systeem aangelegd worden. Aan beide zijden komt een DWA, centraal komt één 

RWA. Het gemende water komende van de Tuinwijkstraat, Groenstraat en Pleinstraat, zal 

eveneens via de N21 afwateren richting Haacht. 

 

2. Volgende verdeelsleutel wordt overeen gekomen voor het rioolgedeelte: alles ten zuiden van 

de N21 wordt verdeeld tussen Aquafin en Riobra, volgens de respectievelijke aangesloten 

oppervlaktes van deze zone op Haacht en Boortmeerbeek. Voor de 4 woningen langs de 

Pleinstraat thv. het kruispunt met Grote Baan geldt zelfde principe. De gemeentegrens ligt 

op de as van de Pleinstraat. Langs de N21 wordt de DWA voor 100 % door Riobra betaald, 

de RWA door Riobra en AWV, volgens de verhoudingen van dak- en wegoppervlakken. 

 

3. Aquafin hoeft geen aparte GIP-fiche in te dienen. Riobra heeft al aangegeven dat er verschil-

lende partijen in het dossier betrokken zijn. Het OF1 dossier moet op 10 juni bij de VMM in-

gediend worden. 

 

4. Aquafin kijkt na of de nieuwe woonwijk die aansluit op de Tuinwijkstraat, onmiddellijk kan 

afgekoppeld worden. Hierdoor is het mogelijk dat de DWA in de Pleinstraat iets kan ver-

kleind worden. 

 

5. Aquafin kijkt eveneens na of er in de N21 extra buffercapaciteit voor de RWA moet voorzien 

worden. Deze informatie zal zo snel mogelijk aan het studiebureau gemeld worden. 

 

6. De gemeenten zorgen elke apart voor de afkoppelingen. Voor Boortmeerbeek is Taalboom 

afkoppelingsadviseur, voor Haacht is dit Aquafin. 

 

7. De aansluitingen op de riolering kunnen allen in PVC worden uitgevoerd (ook voor DWA) 

 

 
B. Gedeelte wegenis 

 

1. Het ontwerp, besproken op de GBC dd. 15 mei 2008 blijft behouden. 

 

2. De gemeente stelt voor om de voetgangersoversteek over de N21 iets meer richting Haacht 

op te schuiven. Hierdoor komt deze meer in de as voor de zwakke weggebruiker te liggen. 

 

3. Aan het begin en einde van de kiss and ride zone worden wegneembare paaltjes voorzien. 

 

4. Het plein zal sterk gerelateerd worden met de brouwerij van Haacht. Er wordt gesuggereerd 

om met materialen in “bierkleur” te werken. 

 

5. De gemeente vraagt om naast de wachtbuizen voor de verkeerslichten met drukknop, ook 

wachtbuizen te voorzien voor het plaatsen van flitscamera’s. 
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6. Er zal nog een studieovereenkomst opgemaakt worden voor de opmaak van het onteige-

ningsplan langs de N21. 

 

7. Boortmeerbeek stelt eveneens voor om via een module 4 de verlichting langs de N21 en op 

het plein aan te pakken. 

 

8. Gezien op de N21 een belangrijk deel van de bestaande rijweg moet opgebroken worden, 

wordt aan AWV de vraag gesteld of zij kan instaan voor de betaling van de heraanleg hier-

van. AWV heeft in een mail dd. 06/03/2009 hierop bevestigd dat AWV deze kosten op zich 

zal nemen.  

 

9. De verdeling van de kosten voor de aanleg van de bovenbouw zijn identiek als deze van de 

riolering. Hier zijn wel Boortmeerbeek en Haacht de betalende partij, in plaats van de con-

cessiehouders. Het ereloon mag wel voor alle wegenwerken aan Boortmeerbeek gefactu-

reerd worden. 

 

10. De projectnota voor de moduledossiers zal opgemaakt worden op basis van de besprekin-

gen van heden. 

 

11. Boortmeerbeek is ook voorstander om een kunstwerk op het plein te integreren. 

 

 
C. Algemeen 

 

1. De gemeente Boortmeerbeek zal zorgen voor de nodige overeenkomsten tussen de ver-

schillende partijen. Het studiebureau zal de gegevens in verband met oppervlaktes overma-

ken. 

 

2. Op 2 april om 20u00 zal een bewonersvergadering gehouden worden. Deze gaat door in de 

turnzaal van de school. De gemeente Boortmeerbeek zal zorgen voor de presentatie. Het 

studiebureau meldt dat indien gewenst hieraan kan meegeholpen worden. Zowel het wege-

nisontwerp, de riolering als de afkoppelingen zullen besproken worden. 

 

Opgemaakt te Groot-Bijgaarden, op 9 maart 2009. 

 

 

 

 

 

 

ing. S. Lumen 

projectleider 
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9.5 Verslag GBC 6 mei 2009 

 

Verslag GBC dd. 6 mei 2009 

 
 
Bedoeling van huidige GBC, is de opmerkingen te behandelen, die geformuleerd werden op de 

bewonersvergadering van 2 april 2009. 

 
1. Bijkomende maatregelen, om het verkeer vanuit Haacht naar het plein om te leiden via 

de Pleinstraat 

 

� De vraag werd gesteld of verkeerslichten kunnen geplaatst worden op het kruispunt met de 

Oudestraat. AWV is momenteel tellingen hiervoor aan het uitvoeren. Indien uit deze tellingen 

blijkt dat verkeerslichten aangewezen zijn, zal het studiebureau een schets maken van de in-

richting van dit lichtengeregelde kruispunt. Er zal nagegaan worden hoe lang de linksaf ko-

mende uit Haacht moet zijn. Dit is van belang, om een beeld te krijgen van de nodige ontei-

geningen. Binnen 2 weken zouden de telresultaten gekend zijn. 

 

� De gemeenten zullen intern bekijken, hoe eventueel snelheidsremmende maatregelen in de 

Pleinstraat kunnen voorzien worden. 

 
2. Voorzien van mindervalideplaatsen ten hoogte van langsparkeerstrook 

 

� Er zal door de gemeente nagegaan worden welke bewoner langs de N21 mindervalide is. Dit 

zou huisnummer 29 zijn. Indien deze woning nog beschikt over een eigen parkeerplaats 

naast of voor de woning, hoeven geen mindervalideplaatsen voorzien te worden. 

 
3. Belemmering van zicht bij uitrijden van de Oudestraat 

 

� AWV zal nakijken welke verkeersborden of hagen het zicht kunnen belemmeren. 

 
4. In- en uitrit tankstation op N21 

 

� AWV meldt dat het tankstation een vergunde in- en uitrit op de N21 heeft. Het studiebureau 

zal bij de herinrichting van het kruispunt met de Oudebaan nagaan hoe deze in- en uitrit best 

voorzien wordt. Aan te raden is enkel in te rijden ten hoogte van de verkeerslichten. Eventu-

eel kan de in- en uitrit gecombineerd worden. Een in- of uitgang langs de Oudebaan lijkt in 

eerste instantie niet aangewezen. 

 
5. Afsluiten Groenstraat 

 

� De kapper op de hoek van het kruispunt moet ontsluiten via de Groenstraat. Dit betekent dat 

de paaltjes aan het begin van het kruispunt worden geplaatst. Klanten kunnen ook op het 

dorpsplein parkeren. 

 
6. Inplanting bushaltes ten hoogte van het Dorpslein 

 

� Er zal bij De Lijn geïnformeerd worden hoe de verschillende buslijnen op elkaar afgesteld 

zijn. Dit om te vermijden dat er te ver moet gewandeld worden bij het overstappen op een 

andere buslijn. 

 
7. Het rechtsin- rechtsuit principe op de N21 voor het dorpsplein 

 

� Gezien dit de beste garantie biedt voor zowel de veiligheid van zwakke weggebruikers, als 

de doorstroming van het verkeer op de N21, blijft dit principe behouden. 
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8. Inplanting zebrapad ten hoogte van het dorpsplein 

 

� Het studiebureau wijst er op dat het aangewezen is het zebrapad niet in het verlengde van 

de “zachte” as van het dorpsplein te plaatsen. Dit om er voor te zorgen dat een chicane 

wordt bekomen voor de fietsers. Indien de oversteek iets meer in de richting van Kampen-

hout wordt geplaatst, worden fietsers verplicht in de richting van het aankomende verkeer te 

kijken, alvorens over te steken. De vergadering aanvaardt dit principe. 

 

Opgemaakt te Groot-Bijgaarden, op 26 mei 2009. 

 

 

 

 

 

 

ing. S. Lumen 

projectleider 
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9.6 Verslag GBC 14 oktober 2009 

 

Verslag GBC dd. 14 oktober 2009 

 
 

Huidige GBC heeft tot doel het ontwerp te finaliseren.  

Na de bewonersvergadering bleven nog twee vragen open: 

 
1. Is het nodig verkeerslichten te voorzien t.h.v. de Oudestraat? 

 

- AWV heeft tellingen laten uitvoeren t.h.v. de Oudestraat en Pleinstraat. Indien de 

linksaffers van en naar de Pleinstraat geteld worden bij het aantal t.h.v. de Oudestraat, 

zijn lichten verantwoordbaar indien niet rekening gehouden wordt met het gegeven dat 

er verkeerslichten op minder dan 750 m van het kruispunt zijn (intensiteitscriterium). 

 

- De provincie merkt op dat verkeerslichten eveneens een beveiligde fietsoversteek kun-

nen voorzien. Rekening houdend met het feit dat het geplande industrieterrein voor fiet-

sers kan ontsloten worden via de Oudestraat, is dit een voordeel. 

 

- Het geplande industrieterrein (op hoek N21 – N26) zal voor gemotoriseerd verkeer ze-

ker niet ontsloten kunnen worden via de Oudestraat. Dit zal gebeuren via de rotonde 

“De Ketel” of via de N26. 

 

- Ook voor AWV, de politie, BMV en de gemeente lijken verkeerslichten aanvaardbaar. 

 

- Grontmij zal een prijsofferte aan de gemeente overmaken, voor de opmaak van de 

PCV-nota. 

 
2. Inplanting bushaltes t.h.v. het dorpsplein 

 

- De Lijn meldt schriftelijk dat er geen problemen zijn qua overstap van de verschillende 

buslijnen t.h.v. het kruispunt N21-Wespelaarsebaan. Een overstap kan te allen tijde ge-

beuren t.h.v. Haacht-station. 

 
3. Verdere afspraken 

 

- De PCV wordt voorzien voor 24/11/2009 

 

- De PAC wordt voorzien voor 15/12/2009 

 

- Het studiebureau zal een prijsofferte overmaken aan de gemeente voor het opmaken 

van het onteigeningsplan. 

 

- Boortmeerbeek is voorstander om het dorpsplein een eigentijdse uitstraling te geven. 

Specifiek naar materiaalgebruik moet hieraan de nodige aandacht besteed worden.  

 

- AWV raadt aan om t.h.v. het dorpsplein met gekleurde asfalt te werken op de N21. Dit 

om problemen met overgang asfalt – beton te vermijden. 

 

- De gemeente meldt nog een probleem t.h.v. huisnr. 1a. 

 

- Langs de N21 moeten geen mindervalide-parkeerplaatsen voorzien worden. Dit moet 

wel gebeuren op het dorpsplein. 

 

- De samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt door AWV, en aan de betrokken partij-

en overgemaakt. Hierbij zou AWV bouwheer worden. 

 



Bijlagen 

 

, Revisie

Pagina 47 van 52

 

 

- De gemeente zal navraag doen over de stand van zaken van het rioleringsdossier. Zij 

zal Grontmij hierover inlichten. 

 

- Het studiebureau zal de voorontwerpraming updaten, en bij de projectnota voegen. 

 

 

 

Opgemaakt te Groot-Bijgaarden, op  16 oktober 2009. 

 

 

 

 

 

ing. S. Lumen 

projectleider 
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9.7 Verslag PCV 29 april 2008 
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9.8 Verslag PCV 24 november 2009 

 

Bij de verdeling van de nota had deze PCV nog niet plaatsgevonden  

 
9.9 Grondplan wegenis 

 
9.10 Grondplan Riolering 

 
9.11 Typedwarsprofielen 


