
Bagattenstraat en omgeving 
Start van de werken 

Welkom 

Woensdag 25 september 2019 
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 Informatievergadering 
> Filip Watteeuw 

schepen van Mobiliteit, Publieke 
Ruimte en Stedenbouw  

 

> Dirk De Baets 
directeur-manager  
Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen 

 

> Liselotte Verwee 
Projectleider 

 

> David Covent 
Innames Publieke Ruimte 



Projectzone en ontwerp 
Dhr. Dirk De Baets 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
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Welke straten? 

> Bagattenstraat 

> Kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat - Lammerstraat 

> Savaanstraat 

> Jeruzalemstraat 

> Pollepelstraat 

> Rozendaalken 

> Sint-Liesbetsteeg 

> Sint-Barbarastraat 
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Projectzone 

25 september 2019 Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Waarom heraanleg? 
 

> Noodzaak heraanleg weginfrastructuur 
 

> Meer groen voor een aangename leefomgeving 
 

> Verhogen verkeersveiligheid door voorrang te geven 
aan voetgangers en fietsers  woonerf en fietsstraat 
 

> Vernieuwen riolering 
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Blik op de toekomst:  
Bagattenstraat richting Vooruit 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 25 september 2019 7 



8 

Ontwerpprincipes 
 

> Fietsstraat 

– 30 km/uur 

– Voorrang voor fietsers 

> Ca. 80 fietsstaanplaatsen en 2 fietsparkeervakken 

> Rijweg in bruinrode asfalt met middenstrook in 
kasseien 

> Parkeerstroken in kasseien met bomen waar mogelijk 

> Comfortabele voetpaden 
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Blik op de toekomst: Savaanstraat 
tussen de Sint-Barbarastraat en Nederkouter 

 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 25 september 2019 9 



10 

Ontwerpprincipes 
 

> Woonstraat 

– éénrichtingsverkeer 

> Ca. 30 fietsstaanplaatsen 

> Rijweg in asfalt  

> Parkeerstroken in kasseien met bomen waar mogelijk 

> Comfortabele voetpaden 

> Kiss & Ride voor de scholen 
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Blik op de toekomst: Savaanstraat 
tussen de Sint-Barbarastraat en Walpoortstraat 
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Ontwerpprincipes 
 

> Woonerf 

– Autovrij gebied sinds begin 2017 

> Ca. 70 fietsstaanplaatsen 

> Zitbanken 

> Grote groenvakken met zitbanken en bomen waar 
mogelijk 
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•Woonerven  
 
waar spelen, 
wandelen en 
elkaar ontmoeten 
centraal staan 

Blik op de toekomst 
 
 
 
 
 

> Pollepelstraat 
– Deel tussen Savaanstraat en 

Jeruzalemstraat: woonerf 

– Deel tussen Jeruzalemstraat 
en Bagattenstraat= 
éénrichtingsverkeer 

> Jeruzalemstraat 

> Rozendaalken 

> Sint-Liesbetsteeg 

> Sint Barbarastraat 

25 september 2019 

Woonerven 
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Mobiliteit in het nieuwe ontwerp 
 

 

 

25 september 2019 

> Bagattenstraat 
– Fietsstraat: 30 km/uur 

– Fietsers hebben voorrang op de auto en mogen niet ingehaald worden 

> Savaanstraat 

– Zone 30 km/uur (tussen Sint-Barbarastraat en Nederkouter) 

– Autovrij gebied (tussen Sint-Barbarastraat en Walpoorstraat) 

> Kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat - Lammerstraat 

> Jeruzalemstraat 

> Rozendaalken 

> Sint-Liesbetsteeg 

> Sint-Barbarastraat 

> Deel Pollepelstraat 

Woonerven:  

- 20 km /uur 

- Voetgangers hebben plaats van gevel tot gevel 

- Auto’s zijn te gast 



Riolering 
 
Mevr. Liselotte Verwee 
Farys 
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Een nieuwe riolering 
 

– Wat is een gemengde riolering? 

× Afvalwater en regenwater worden in één buis afgevoerd 
naar een waterzuiveringsinstallatie (te vermijden situatie) 

– Wat is een gescheiden riolering? 

× Afvalwater en regenwater worden in afzonderlijke buizen 
afgevoerd (geniet de voorkeur) 

– Projectzone Bagattenstraat en omgeving 

× Zowel gemengde als gescheiden riolering 

25 september 2019 



Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 17 

Een nieuwe riolering 
 

– Projectgebied watert af naar:  

× Nederkouter (gemengde riolering) 

× Walpoortstraat (gemengde riolering) 

× Ketelvest (gescheiden riolering is aanwezig) 

× Lammerstraat via Sint-Pietersnieuwstraat  
(gescheiden in de toekomst) 

– Toestemming VMM 

× De gemengde riolering in de Nederkouter en Walpoortstraat zullen 
ook in de toekomst gemengd blijven, met toestemming van VMM. 

× Redenen: plaatsgebrek & aanwezigheid tram 
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Gemengde riolering 



 

19 RegenWaterAfvoer DroogWeerAfvoer(=afvalwater) 
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Huisaansluitingen 
 

– Huisaansluiting bij elk perceel 

× Twee aansluitingen in de zones met een gescheiden rioleringsstelsel 

 - DWA = DroogWederAfvoer = Afvalwater 

 -  RWA = RegenWaterAfvoer = Regenwater 

× Farys draagt 100 % van de kosten bij huisaansluiting tijdens 
rioleringswerken (beperkt tot 1 DWA en 1 RWA) 

– Wanneer is een aansluiting met afvalwater verplicht? 

× Er is riolering op het openbaar domein 

× Ook als er binnenshuis werken nodig zijn! 

 

25 september 2019 



Planning & werkwijze 
Praktische afspraken 
Mevr. Liselotte Verwee 
Projectleider 



Hoe verloopt een wegenwerk? 

•Stap 1 
Opbreken van 
de rijweg 

•Stap 2 
Plaatsen van 
de riolering 

•Stap 3 
Minderhinder
steenslag 

•Stap 4 
Huizen 
aansluiten op 
hoofdleiding 

•Stap 5 
Plaatsen 
wegkoffer en 
boordstenen 

•Stap 6  
Asfalteren 
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•Stap 7 
•Voetpaden & 
opritten  

Fleur je  
gevel op!  

•Stap 8  
Aanbrengen 
signalisatie  

25 september 2019 

Hoe verloopt een wegenwerk? 
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Werkwijze 
Stap 1 - opbreken van de rijweg 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Werkwijze 
Stap 2 - Plaatsen riolering 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Werkwijze 
Stap 3 - Minderhindersteenslag 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Werkwijze 
Stap 4 - Aansluiten leidingen op de 
hoofdriolering  

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 

U kan de aannemer hierbij helpen door op 
voorhand een schets van de voorgevel aan 
een raam te hangen met daarop: 
• Afvoer riolering 
• Leidingen gas, elektriciteit, water, telefoon 
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Werkwijze 
Stap 5 - Plaatsen wegkoffer lijnvormige 
elementen (boordstenen enz.) 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Werkwijze 
Stap 6 – Asfalteren of betonneren 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Werkwijze 
Stap 7 - Verharden voetpaden en 
fietspaden 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 
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Basisprincipe: minder hinder 
 

 

 

 
 

25 september 2019 

> Minder hinder ≠ geen hinder  

– Gefaseerde uitvoering 

– Maximale toegankelijkheid 

× Zo snel mogelijk 
minderhindersteenslag 

× Voetgangersbruggen 

× Maximaal beveiligde 
doorgang voor de kinderen 

– Problemen? Contacteer de 
werfleider! 
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Basisprincipe: minder hinder 
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> Werftransport 

– Geen tractoren toegestaan 

– Maximaal te vermijden tijdens bepaalde vensteruren in 
schoolomgevingen én op belangrijke schoolfietsroutes  

× ’s Ochtends is dit tussen 7.30 en 8.30 uur 

× In de namiddag tussen 15.30 en 16.30 uur  
(11.30 en 12.30 uur op woensdag) 
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Fasering 
 
Mevr. Liselotte Verwee 
Projectleider 



Fasering 2019 - 2020 
 

Sint-Barbarastraat/Pollepelstraat  (inclusief 
kruispunt Ketelvest tot en met kruispunt 
Jeruzalemstraat ) - 04/11/2019 – 01/2020 

Savaanstraat autovrij gebied 
01/2020 – 04/2020 Savaanstraat – kant Nederkouter 

09/2020 – 11/2020 

Kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat 
05/2020 – 09/2020 

Jeruzalemstraat – Rozendaalken – 
Sint-Liesbetsteeg 
09/2020 – 12/2020 

Bagattenstraat – kant Nederkouter 
11/2020 – 03/2021 
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Overzicht fasering 2019 - 2020  
 
 

Waar ? 2019 - 2020 

A Sint-Barbarastraat/Pollepelstraat – inclusief 
kruispunt Ketelvest tot en met kruispunt 
Jeruzalemstraat 

4/11/2019 - 01/2020 

kerstverlof 23/12/2019 – 05/01/2019  

B Savaanstraat - voetgangersgebied  01/2020 - 04/2020 

paasverlof 13/04/2020 – 19/04/2020  

Kruispunt Bagattenstraat - Sint-Pietersnieuwstraat- 
Lammerstraat 

05/2020 - 09/2020 

bouwverlof 13/07/2020 – 03/08/2020  

C Savaanstraat – kant Nederkouter 09/2020 - 11/2020 

Bagattenstraat kant Nederkouter 11/2020 - 03/2021 

Jeruzalemstraat – Rozendaalken - Sint-Liesbetsteeg  09/2020 - 12/2020 

kerstverlof 21/12/2020 – 03/01/2021  

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 

Timing: inclusief verlofperiodes, exclusief weerverlet door onverwachte weers-, of werfomstandigheden 



Fasering 2020 - 2021 
 

Bagattenstraat – kant Nederkouter 
11/2020 – 03/2021 

Pollepelstraat – tussen 
Jeruzalemstraat & Bagattenstraat 
03/2021 – 05/2021 

Bagattenstraat –  
kant Sint-Pietersnieuwstraat 
05/2021 – 08/2021 

Bagattenstraat –  
ter hoogte van de Harp 
08/2021 – 09/2021 
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Overzicht fasering 2020 - 2021 
 
 Waar ? 2021 

Bagattenstraat kant Nederkouter 11/2020 - 03/2021 

kerstverlof 21/12/2020 – 03/01/2021  

Pollepelstraat  vanaf Jeruzalemstraat 03/2021 – 05/2021 

paasverlof 04/04/2021 – 11/04/2021  

Bagattenstraat kant Sint-Pietersnieuwstraat 05/2021 – 08/2021 

bouwverlof 19/07/2021 – 09/08/2021  

Bagattenstraat ter hoogte van de Harp 08/2021 – 09/2021 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 

Timing: inclusief verlofperiodes, exclusief weerverlet door onverwachte weers-, of werfomstandigheden 
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Huisvuilophaling 

 

 

 

 
 

25 september 2019 

> Graag huisvuil buiten plaatsen op normale dag van 
ophaling vóór 7u ‘s morgens aan uw woning 

 

> De aannemer zal het huisvuil zelf verzamelen op een 
centrale plaats die wel bereikbaar is voor IVAGO. 
 

> Per fase van de werken stuurt IVAGO 2 weken op 
voorhand eigen bewonersbrieven.  
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Hulpdiensten 
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> De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en 
rioleringswerken 

 

 
 



Mobiliteit en omleidingen 

 

  

Dhr. David Covent 

Afdeling Innames Publieke Ruimte 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 



Omleiding start van de werken  
tot januari 2020 
 

Sint-Barbarastraat/Pollepelstraat  (inclusief 
kruispunt Ketelvest tot en met kruispunt 
Jeruzalemstraat ) - 04/11/2019 – 01/2020 
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Omleidingen 
> Fietsers  

 

– Komende van de Zuid – fiets-as Muinkkaai  

× via Kortedagsteeg naar de Kouter 

 

– Komende van PAG-as(Papegaaistraat) - Ajuinlei 

× richting Zuid via Kortedagsteeg 
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Omleidingen 
> Gemotoriseerd verkeer 

– Parking Savaanstraat  

× blijft bereikbaar 

× aan en afrijden via de Savaanstraat 

× plaatselijke parkeerverboden om kruisbewegingen 
gemakkelijker te maken 

× aantal parkeerverboden zo minimaal mogelijk 
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25 september 2019 

Omleidingen 
> Gemotoriseerd verkeer 

– Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer wegens doodlopend in 

× Savaanstraat (beide zijden) 

× Ketelvest (beide zijden) 

× Rozendaalken/Jeruzalemstraat 

× Pollepelstraat 

> Openbaar vervoer géén hinder 

> Parkeercompensatie – ‘garage onbereikbaar’ 
Stad.gent/openbarewerken  
(zoekterm: parkeercompensatie bij wegenwerken) 



Omleiding januari 2020 – april 2020 
 

Savaanstraat autovrij gebied 
01/2020 – 04/2020 
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Ondersteuning handelaars 
Dhr. Dirk De Baets 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
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•  Hinderpremie 

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 



Steun bij openbare werken 

> Hinderpremie 

– Initiatief van Vlaanderen- VLAIO 

– VLAIO neemt zelf contact op bij werken 

> Voor wie? 
– Kleine ondernemingen (max. 9 medewerkers) met 

ernstige hinder voor de deur  
(zie details in de VLAIO-brochure) 

> Wat? 
– Eénmalige financiële bijdrage van 2000 euro  

× Economische schade bij openbare werken 
beperken 

× Bestaand cliënteel kunnen blijven bedienen 
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Steun bij openbare werken 

> Procedure hinderpremie 

– Via www.vlaio.be/hinderpremie 

> Procedure sluitingspremie 

– Via www.vlaio.be/sluitingspremie 
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http://www.vlaio.be/sluitingspremie


Steun bij openbare werken 

> Meer informatie? 

– Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 

– hinderpremie@vlaio.be of 
sluitingspremie@vlaio.be  

– Bel gratis naar 1700 

> Lokale ondersteuning en informatie? 

– Ondersteuningspunt Ondernemers Gent 

– Ondernemen@stad.gent, 09 210 10 60 
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Straatgeveltuintjes 
Dhr. Dirk De Baets 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 



Fleur je gevel op en maak je straat 
gezelliger! 
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Voordelen van een geveltuin 
 

25 september 2019 

   

 
 

> Groen is goed voor je gezondheid en je humeur! 

> Geveltuinen brengen meer natuur in de straat: ze zijn 
belangrijke stapstenen voor vogels en insecten. 

> Ze verbeteren het klimaat en de luchtkwaliteit:  
in de zomer koelen ze de stad en de straat. 

> Ze vangen fijn stof. 

> Ze kleuren de straat. 

> Ze maken je buurt gezelliger. 
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 Geen vergunning 
meer nodig 

> In deze projectzone is de aanleg 
van straatgeveltuinen overal 
mogelijk 

> adres melden bij Gentinfo  

•    (09 210 10 10) of op         
    www.stad.gent/geveltuinen 

 

•Tijdens wegenwerken: aannemer 
laat ruimte open in het voetpad. 
Werk gespaard! 
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Meer weten? 

 

> brochure ‘Fleur je gevel op’ 

> draaiboek voor straatacties 

> planten- en klimhulpkiezer 
voor verschillende gevels 

 

Verzamel 15 buren en vraag  
een gratis infoavond aan bij de 
Groendienst! 

> groendienst@stad.gent 



Communicatie 
Mevr. Fabienne Gros 

Moderator 



Communicatie 

> Praktisch 

– Bewonersbrieven per fase 

– Berichten van de aannemer naar gelang de werken vorderen 

– Nog even nalezen: www.stad.gent/openbarewerken 

– Digitale nieuwsbrief: inschrijven op 
https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven 

– Mogelijkheid deelname vertegenwoordiger aan een deel van 
de werfvergadering  

o 1 vertegenwoordiger voor de handelaars 

o 1 vertegenwoordiger voor de bewoners 

o Geïnteresseerden mogen hun naam opgeven aan  
Mevr. Liselotte Verwee op Liselotte.verwee@farys.be  
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http://www.stad.gent/openbarewerken
https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven
https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven
mailto:Liselotte.verwee@farys.be


61 

•Een volledig 
overzicht van 
contactpersonen 
inclusief alle 
contactgegevens 
wordt opgenomen 
in de eerste 
bewonersbrief. 

Contactpersonen  
tijdens de werken 

Piloot: projectleider 
FARYS 

Mevr. Liselotte Verwee 
Liselotte.verwee@farys.be 

Controleur 
Stad Gent 

Dhr. Benny De Cloet 
Benny.decloet@stad.gent 
 

Aannemer Grondwerken De Mol 
 

Werfleider aannemer Stephan Lippens 
Stephan@grondwerkendemol.be  

Informatievergadering Bagattenstraat en omgeving - start van de werken 

mailto:Stephan@grondwerkendemol.be


www.stad.gent (zoekterm: Bagattenstraat) 



Digitale nieuwsbrief over de werken 

https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven 

Inschrijven via: 

https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven
https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven


 
 

Projectzone 
Riolering 
Afkoppelingswerken 
Minder hinder 
Hoe verloopt een wegenwerk 
Fasering 
Geveltuin 
Huisvuilophaling 
Hulpdiensten 
Mobiliteit en omleidingen 



Welkom bij de 
plannen 


