
infobrochure
heraanleg lourdesstraat

Start van de werken
 
Beste bewoner

Op 19 april 2021 starten de Stad Gent en FARYS met de wegen- en rioleringswerken in de Lourdesstraat. 
 
In deze brochure vind je alle praktische informatie. De volledige ontwerpplannen kun je bekijken op  
de website van de Stad Gent: www.stad.gent/lourdesstraat.

HOE ZIET JE NIEUWE OMGEVING ERUIT?  

We leggen nieuwe rijwegen aan en maken de straat groener met bomen en groenstroken. Verhoogde  
fiets- en voetpaden zullen voor meer verkeersveiligheid zorgen. Er komt meteen ook een gescheiden  
rioleringsstelsel om het regenwater vlot te laten afvloeien.  
 
Benieuwd naar je toekomstige omgeving? Hieronder zie je enkele toekomstbeelden van de Lourdesstraat.

Toekomstbeelden van de Lourdesstraat



De werken gebeuren in verschillende fasen.  Vooraf leggen we een tijdelijke afrit aan, ter hoogte van de R4 en de Slotendries. 

PRAKTISCHE INFO

Bereikbaarheid 

Wegen- en rioleringswerken brengen altijd hinder met zich 
mee. Het auto- en fietsverkeer zal per (deel)fase omgeleid 
worden. Volg de signalisatie ter plaatse goed op. Alleen zo 
kunnen wij een kwalitatieve afwerking garanderen. 

Mocht je specifieke problemen ondervinden (bijvoorbeeld:  
je verwacht een grote levering, moet verhuizen of bent 
slecht ter been), neem dan contact op met werfleider  
om samen een oplossing te zoeken. Contactgegevens  
zie verder. 

Minder hinder

De aannemer probeert de hinder voor de buurt zoveel 
mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden, is echter 
onmogelijk. De voetpaden worden in ieder geval zo lang 
mogelijk in stand gehouden. Na het plaatsen van de 
riolering komt er ook zo snel mogelijk minderhinder- 
steenslag om de garages weer toegankelijk te maken.

Veiligheid 

Veiligheid op de werf is een zorg van ons allen.  
Daarom bundelden we een aantal nuttige tips die 
bijdragen aan de veiligheid van alle buurtbewoners.  
Lees onze 6 veiligheidstips voor de werfomgeving op  
www.stad.gent/veiligheidopdewerf.

Mobiliteit 

Tijdens de werken blijft het containerpark (Ivago  
recyclagepark, Lourdesstraat Oostakker) steeds  
bereikbaar. We leggen hiervoor een werfweg aan. 

Huisvuilophaling

Plaats je vuilniszakken buiten op de normale dag van 
ophaling vóór 7 uur ‘s morgens. 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 gewoon en groot huisvuil, papier, karton en 
PMD-zakken. Vuilcontainers worden tijdens de werken naar 
de rand van de werfzone gebracht zodat Ivago ze makkelijk 
kan legen. 

Waterdichte kelders

Elke huiseigenaar moet ervoor zorgen dat zijn kelder 
waterdicht is. Bij nieuwe woningen is dat meestal wel het 
geval. Bij oudere woningen vormt de waterdichtheid van  
de kelder soms wel een probleem.  

Na de uitvoering van rioleringswerken kunnen er bij 
sommige huizen vochtproblemen ontstaan in de kelder.  
Dit kan gebeuren in kelders die niet voldoende waterdicht 
zijn. Bij rioleringswerken worden defecte en poreuze  
rioleringsbuizen vervangen door nieuwe waterdichte 
buizen. Hierdoor is het mogelijk dat de drainerende functie  

van de oude riolering verdwijnt en dat het grondwater 
ter hoogte van een woning stijgt. Op die manier kan een 
kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat 
worden na de rioleringswerken. 
 
De eigenaar blijft evenwel verantwoordelijk voor de  
waterdichtheid van zijn kelder. De kosten voor het 
waterdicht maken van een kelder moet de eigenaar  
dan ook steeds zelf bekostigen.

Gescheiden rioleringsstelsel: regel je afkoppeling

In je straat komt een gescheiden rioleringsstelsel.  
Dit betekent dat er 1 leiding komt voor afvalwater en  
1 leiding voor regenwater. Elke woning krijgt dan ook  
2 aansluitputjes: 1 voor vuil water en 1 voor regenwater.

Afkoppelen bij gesloten bebouwing
Woon je in een gesloten bebouwing, dan moet je je  
regenwaterafvoerpijp van de voorste dakhelft aansluiten 
op de riolering.

Afkoppelen bij (half)open bebouwing
Woon je in een (half)open bebouwing, dan moet je  
afkoppelen. Je kreeg hiervoor een afkoppelingsstudie 
aangeboden: 

• Schreef je in op de collectieve aannemer, dan zal de  
aannemer je contacteren om deze werken uit te voeren. 

• Wil je de afkoppelingswerken zelf uitvoeren, dan voer  
je ze best uit voor de aannemer de aansluitputjes  
plaatst. Op die manier kan hij onmiddellijk je leidingen 
aansluiten.

Handelaars en ondernemingen 

Handelaars en ondernemingen die ernstige hinder  
ondervinden van wegenwerken kunnen in sommige 
gevallen een hinderpremie krijgen. Wie in aanmerking 
komt, krijgt automatisch een brief van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen. Je vindt alle informatie op 
www.vlaio.be/hinderpremie. Heb je nood aan meer  
ondersteuning of informatie? Neem dan vrijblijvend 
contact op met de Stad Gent: ondernemen@stad.gent,  
09 210 10 60.
 
TRAVAK biedt ondersteuning aan handelaars die getroffen 
zijn door ingrijpende wegenwerken. Ook in 2021 zal TRAVAK 
in Oostakker ondersteuning bieden aan de handelaars. 
Voor meer info hierover kan je contact opnemen met 
puurgent@stad.gent

Hulpdiensten 

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

   FASE 1 ➡ midden mei 2021
• vanaf kruispunt Groenstraat tot Groenvinkstraat

 FASE 2 ➡ midden september 2021
• kruispunt Groenvinkstraat en Katoenstraat

  FASE 3 ➡ december 2021
• vanaf kruispunt Katoenstraat tot Lourdesstraat nr. 15 

  FASE 4 ➡ april 2022
• Lourdesstraat nr. 9-13 en rijweg tot het rondpunt  

van de Lourdesstraat

  FASE 5 ➡ juni 2022
• Lourdesstraat nr. 7 tot het begin van de Motorstraat

HOE VERLOOPT HET VERKEER TIJDENS DE EERSTE FASE? 

Gemotoriseerd verkeer:
• komende vanaf het rondpunt in de Lourdesstraat:  

eenrichtingsverkeer via de Groenvinkstraat,  
de Groenstraat en de Gentstraat

• komende vanuit de Gentstraat:  
eenrichtingsverkeer via de Slotendries en de Katoenstraat

Fietsers: 
• de omleiding voor fietsers verloopt via de Slotendries  

en de Katoenstraat, en dit in beide richtingen

Voetgangers: 
• behouden hun doorgang in de Lourdesstraat

Openbaar vervoer: 
• tijdens alle fases van de werken zullen de haltes in de Lourdes-

straat niet bediend worden. Voor de meest actuele informatie 
verwijzen we u door naar de website van De Lijn: www.delijn.be. 

Telkens wanneer een volgende fase start, krijg je een bewoners-
brief met alle details van de omleiding die bij deze fase hoort. 

Gemotoriseerd verkeer:

 Dubbelrichtingsverkeer
 Eenrichtingsverkeer

Fietsers: 

 Beide richtingen

HOE VERLOPEN DE WERKEN?
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Distributieleiding Ø500 TMVW

LEGENDE
RIJWEG - KWS

FIETSPAD

PARKEERPLAATS - KASSEIEN

VOETPAD / INRIT 

KRUIDACHTIGE VEGETATIE

BORDEAUX-BRUIN ASFALT VERHARDING

220x220x80
GRIJZE BETONSTRAATSTENEN

220x220x100
GRIJZE BETONSTRAATSTENEN
OVERRIJDBAAR VOETPAD 

BOOMPLANTPUTSUBSTRAAT

PARKEERPLAATS

FIETSPAD

220x220x80
RODE BETONSTRAATSTENEN

BETONNEN GRASDALLEN

10cm ZANDCEMENT FUNDERING

20cm SCHRAAL BETON FUNDERING

NIEUWE BOOM

BESTAANDE BOOM TE BEHOUDEN

BESTAANDE BOOM TE VERWIJDERENGRENS DER WERKEN

TEGELS VOOR GELEIDING BLINDEN BUSHOKJE

FASE 5

FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

UITGAVEPLANNUMMERPROJECTNUMMERPLANOPP.FASE SCHAAL
(m²)

TEKENAARHISTORIEKDATUM TEKENAAR HISTORIEKDATUM

www.swecobelgium.be
F +32 9 241 59 30
T +32 9 241 59 20
B-9000 Gent
Elfjulistraat 43
vestiging Gent

OOST-VLAANDEREN
STAD GENT

TMVW ZUI-11/262
Lourdesstraat

2287 0010AANBESTEDING

Projectleider
Jurgen Pletinckx

Teamleider
ing. Mannaert Kristof

Stad Gent

Provincie Oost-Vlaanderen

Gelezen en goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van:

De Burgemeester
dhr. Mathias Declercq

Stadssecretaris
mevr. Mieke Hullebroeck

Woodrow Wilsonplein 1
B-9000 Gent
tel. 09 266 77 51
fax. 09 266 77 99

TMVW cvba
Stropstraat 1
B-9000 Gent

GRONDPLAN ONTWORPEN WEGENIS

4.11/500 0.44m² E
Q:\GENT\2287\0010\INFRA\Grafisch\20_Studie\22870010_I_000_WEG.dwg - 4.1-E (20210302.1728)

A 11-04-2019 Aanbesteding DDS
B 02-09-2019 Aanpassing aanbestedingsdossier RVA
C 18-10-2019 DDS
D 19-12-2019 Aanpassing opmerkingen aanbesteding EGA
E 06-03-2020 EGA

Extra info: 
• De tijdelijke afrit, die we voorafgaand aan de werken in de 

Lourdesstraat aanleggen, mag enkel gebruikt worden door de 
hulpdiensten. In augustus 2022 plannen we de afbraak van 
deze tijdelijke afrit ter hoogte van de R4 en de Slotendries.

• De voorbereidende nutswerken die nodig zijn om de wegen- en 
rioleringswerken uit te voeren in fase 3, 4 en 5, zullen we tussen 
april en augustus 2021 uitvoeren. We trachten de hinder van 
deze nutswerken zoveel mogelijk te beperken.

 
Opgelet:  
Deze timing geeft slechts een indicatie en is onder voorbehoud 
van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden. Ook door de 
coronamaatregelen kan deze timing verschuiven. Je zult de actuele 
situatie steeds kunnen raadplegen op www.stad.gent/lourdesstraat.

http://www.vlaio.be/hinderpremie
mailto:ondernemen@stad.gent
mailto:puurgent@stad.gent
http://www.delijn.be
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COMMUNICATIE

Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren. Hij doet dit door 
bewonersbrieven te bussen met praktische informatie. 

Bij de start van een volgende grote fase krijg je een nieuwe globale bewonersbrief, met een overzicht van  
de contactpersonen. Deze bewonersbrieven zijn ook steeds terug te vinden op www.stad.gent/lourdesstraat.

Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je je engageren om je buren op de hoogte te houden? We verwelkomen 
graag 1 vertegenwoordiger voor de buurt op onze werfvergaderingen. Deze werfvergadering vindt elke donderdag 
plaats om 10 uur. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met de projectleider van de Stad Gent. De contact- 
gegevens vind je hieronder.

Geveltuintjes

Wanneer de werken aan het voetpad beginnen, kan de 
aannemer een uitsparing voorzien voor een geveltuintje. 
Als je dat wilt, meld dit dan voor eind mei 2021 zowel aan: 

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

als aan:
• dhr. Steven Garré  

steven.garre@stad.gent 
 0471 17 37 66

CONTACT

Aannemer: Audebo nv
Bedrijvenlaan 4 
9080 Lochristi  

Alain Van Mullem
werfleider
alain@audebo.be
0498 90 70 72

Stad Gent 

Griet De Smet  
projectleider
griet.desmet@stad.gent
0473 82 69 28

Steven Garré 
werftoezichter
steven.garre@stad.gent
0471 17 37 66

Studiebureau: Sweco 

Koen Vindevogel  
projectleider
koen.vindevogel@swecobelgium.be
09 241 59 20

FARYS 
Liesbeth Merckx 
projectleider
liesbeth.merckx@farys.be
0473 58 23 16

 

BOOST 

Om de werken in en rond Oostakker in goede banen te leiden en er duidelijk over te communiceren, werd Boost 
(Bereikbaar OOSTakker) opgericht. Dit is een samenwerking tussen Stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer,  
De Werkvennootschap, watermaatschappij FARYS, sogent en netbedrijf Fluvius. Zij bundelen de krachten om  
de werken te coördineren, de hinder zoveel mogelijk te beperken en weggebruikers en omwonenden duidelijk te 
informeren. Meer informatie vind je op oostakker.boost.gent. Je kunt er ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

mailto:steven.garre@stad.gent
mailto:alain@audebo.be
mailto:griet.desmet@stad.gent
mailto:steven.garre@stad.gent
mailto:koen.vindevogel@swecobelgium.be
mailto:liesbeth.merckx@farys.be

