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GASTHUISSTRAAT
De werken starten  

Beste bewoner

De Stad Gent en Farys leggen de Gasthuisstraat opnieuw aan. De wegen- en rioleringswerken starten op  
maandag 13 februari 2023. 

Je vindt het uitvoeringsplan en deze brochure op www.stad.gent/plannen-en-projecten/project-gasthuisstraat. 



WAT VOORAF GING
De vernieuwing van de Gasthuisstraat kon pas 
gebeuren na het aansluiten van het afvalwater 
op de afvalwatercollector in Wittewalle en na 
de vernieuwing van de dorpskern in Oostakker. 
Deze beide projecten zijn voltooid en nu is de 
heraanleg van de Gasthuisstraat aan de beurt.

HOE ZIET JE NIEUWE OMGEVING ERUIT?
Veilig en comfortabel
De Gasthuisstraat krijgt een nieuwe rijweg in asfalt. 
Er komen veilige en brede voetpaden tussen 
de Pijphoekstraat en de Leonard de Laviestraat, 
met duidelijke en verlaagde oversteekplaatsen. 
De parkeerstroken krijgen kasseien of grasdallen die 
water doorlaten. Op het kruispunt met de Ooistraat en 
tussen de Sint-Rafaëlstraat en de Leonard de Laviestraat 
komen er verkeersplateaus om de snelheid te remmen 
en het kruispunt te accentueren. Tussen de Ooistraat 
en de Leonard de Laviestraat krijgt de rijweg een 
asverschuiving om ook hier de snelheid te remmen.

Groener
Er komen nieuwe bomen in de parkeerstroken. 
Ze staan in ruime plantvakken zodat ze goed 
kunnen groeien. In de groenzone tussen 
de Ooistraat en de Leonard de Laviestraat 
planten we bomen, struiken en bloemen. 

Wadi’s
In het groen in de Gasthuisstraat komen 
wadi’s. Dat is goed voor het klimaat. 

Mobiliteit
In de Gasthuisstraat komen extra fietsenstallingen. 
Het dubbelrichtingsverkeer blijft behouden.

Gescheiden rioleringsstelsel
Momenteel ligt in de Gasthuisstraat een gemengd 
rioleringsstelsel: regenwater en afvalwater worden 
samen afgevoerd. Dit stelsel is in slechte staat. 
Daarom vernieuwen we het samen met het wegdek. 

In de Gasthuisstraat komt nu een gescheiden 
rioleringsstelsel. Dit betekent dat er aparte leidingen 
gelegd worden voor afvalwater en regenwater. Elke 
woning krijgt zo 2 rioolhuisaansluitputjes: 1 voor het 
vuile water en 1 voor het regenwater. Dit noemen we 
‘afkoppelen’. Meer informatie over afkoppelen en de 
voordelen ervan lees je op www.farys.be/afkoppelen.

PRAKTISCHE INFO
Bereikbaarheid
Wegen- en rioleringswerken brengen altijd hinder 
met zich mee. Volg de borden. Alleen zo kunnen 
we goed werk afleveren. Ondervind je specifieke 
problemen (bijvoorbeeld: je verwacht een grote 
levering, je verhuist of je bent moeilijk ter been).
Neem dan contact op met Jan Lievens 
(contactgegevens verderop). Samen zoeken
 we een oplossing. 

Minder hinder
Tijdens de werken proberen we de hinder voor de buurt 
zoveel mogelijk te beperken. De aannemer houdt zo lang 
mogelijk de voetpaden in stand. Na het plaatsen van 
de riolering zorgt hij ook voor minderhindersteenslag 
zodat de opritten snel terug bereikbaar zijn.

Veiligheid
Veiligheid op de werf is een zorg van ons allen. Daarom 
bundelden we enkele nuttige tips voor de veiligheid van 
alle buurtbewoners. Lees de 6 veiligheidstips voor de 
werfomgeving op www.stad.gent/veiligheidopdewerf.
 
Huisvuilophaling
Plaats je huisvuil op de normale dag van ophaling vóór 
7 uur ’s morgens buiten. Als Ivago niet tot aan je woning 
kan door de werken zal de aannemer het huisvuil 
verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar 
is. Dit geldt voor alle huisvuil: gewoon en groot huisvuil, 
papier, karton, PMD-zakken en vuilcontainers.

Wat zijn wadi’s?
 
Het woord wadi staat voor Water Afvoer Door 
Infiltratie. Het zijn verlaagde groene bermen 
waar het regenwater geleidelijk aan in de 
bodem kan dringen. Dat heeft veel voordelen:

• Proper regenwater komt niet in de riolering 
  terecht.
• Bij zware regenval wordt de riolering niet
  overbelast.
• Waterzuiveringsinstallaties werken beter omdat  
  ze minder regenwater moeten verwerken en zo 
  het echte afvalwater beter kunnen zuiveren.

DE WERKEN GEBEUREN IN 3 FASES
De werken starten op maandag 13 februari 2023
 en zullen ongeveer 1 jaar duren. 

Fase 1 ⇨ ongeveer 4 maanden
• Wegen- en rioleringswerken in de Gasthuisstraat,
     startend vanaf Wittewalle tot en met het kruispunt 
     met de Ooistraat. 

Fase 2 ⇨ ongeveer 4 maanden
• Wegen- en rioleringswerken in de Gasthuisstraat, vanaf 

het kruispunt met de Ooistraat tot het midden van de 
oprit van het WZC Sint-Vincentius. In deze fase gebeurt 
ook de aansluiting op de riolering in de Sint-Rafaëlstraat.

Fase 3A ⇨ ongeveer 2 maanden
• Wegen- en rioleringswerken in de Gasthuisstraat 

vanaf het midden van de oprit van het WZC Sint-
Vincentius tot aan het midden van de oprit van 
het kinderdagverblijf De Kleine Vincent.

Fase 3B⇨ ongeveer 2 maanden
• Wegen- en rioleringswerken in de Gasthuisstraat vanaf 

het midden van de oprit van het kinderdagverblijf 
De Kleine Vincent tot aan de Pijphoekstraat.

Opgelet: wegen- en rioleringswerken zijn weersafhankelijk. 
Bij hevige regenval of vriesweer kan er soms niet gewerkt
worden. Dat heeft invloed op de planning.

HET VERKEER TIJDENS DE WERKEN
Voetgangers en fietsers
• Voetgangers en fietsers kunnen door tijdens de werken. 

Voertuigen
• Gemotoriseerd verkeer volgt een korte omleiding. 
     Er zullen borden staan. Tijdens de werken kunnen
     opritten soms niet toegankelijk zijn. De aannemer 
     zal je op tijd hiervan verwittigen.
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GENT OP WEG 
 
In het noorden van Gent, van de Dampoort tot in Zelzate, lopen de komende jaren heel 
wat wegen- en rioleringswerken. Ze verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid. Maar ze veroorzaken ook hinder. Op de website www.gentopweg.be 
vind je info, verkeersadvies en nieuws over de werken en de verwachte hinder.

CONTACT Aannemer
Ondernemingen Lievens bv

Neerrechemstraat 1

9770 Kruisem 

Jan Lievens

werfleider

0495 27 36 10

jan@lievensbvba.be

Stad Gent 
Wim De Cock 

projectleider 

0473 67 50 89

wim.decock@stad.gent  

Nick Van Eetvelde 

werftoezichter

0476 89 64 32

nick.vaneetvelde@stad.gent

Farys 
Peter Van Caeter  

projectleider riolering

09 240 03 93 

peter.vancaeter@farys.be

 

Hulpdiensten
De hulpdiensten zijn op de hoogte van 
de wegen- en rioleringswerken. 

Communicatie
Tijdens de werken zul je geregeld bewonersbrieven 
in je bus vinden met praktische informatie. 
Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je helpen 
om je buren op de hoogte te houden? We verwelkomen 
graag 1 vertegenwoordiger voor de buurt op onze 
werfvergaderingen. Mail of bel naar Wim De Cock 
(contactgegevens verderop). De werfvergaderingen 
zijn elke maandagvoormiddag in de werfkeet.
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