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Beste bewoner
De Stad Gent en Farys leggen de Kikvorsstraat, een deel van de Edelsteenstraat, de Berkhoutsheide en de Smaragdstraat 
opnieuw aan. De wegen- en rioleringswerken starten vanaf 7 november 2022.

WAAROM VERNIEUWEN WE JE STRAAT?
De woontorens Saturnus, Mercurius, Jupiter, Orion, Aurora en Milenka worden vervangen door nieuwe sociale woningen.
Om het nieuwe appartementsgebouw dat op de plaats van Saturnus komt te kunnen bouwen, moet de bocht van 
de Kikvorsstraat en de Edelsteenstraat verlegd worden. Ook de Berkhoutsheide, de Smaragdstraat en de parking aan 
woontoren Windekind krijgen een nieuwe groenere inrichting. 

Op die manier zorgen we voor een aangename leefomgeving.. Door minder stenen te gebruiken en ruimte voor groen te 
maken, blijft de wijk koeler tijdens de warme zomerdagen en kan het regenwater gemakkelijker in de grond sijpelen.

KIKVORSSTRAAT EN OMGEVING
DE WERKEN STARTEN

In deze brochure lees je meer over de start van de werken. Uitgebreide informatie vind je op 
www.stad.gent/berkhoutsheide.

Subsidiërende overheid: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen



HOE ZIET JE NIEUWE OMGEVING ERUIT? 

Kikvorsstraat
We maken de straten veiliger en verkeersluwer. De Kikvorsstraat zal minder 
breed zijn, waardoor auto’s minder snel zullen rijden. De breedte hangt af van 
wat de bussen nodig hebben om elkaar te kruisen en een bocht te nemen. 
Aan woontoren Windekind komt er een bushalte.

De Kikvorsstraat krijgt een asfaltlaag en aan beide kanten komen er 
parkeerstroken in kasseien en bomen. 

Smaragdstraat en Berkhoutsheide 
De Smaragdstraat en Berkhoutsheide worden woonerven. Dat wil zeggen 
dat deze straten vooral geschikt zijn voor verkeer dat er ook echt moet zijn. 
Voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken. Er 
is meer ruimte voor spelen, ontmoeten en groen. De snelheid beperken we 
onder andere door de parkeerplaatsen afwisselend aan de ene en de andere 
kant van de weg aan te leggen.
Alle straten blijven 2-richtingsverkeer. Behalve de Berkhoutsheide: die wordt 
1-richtingsverkeer van de Kikvorsstraat naar de Edelsteenstraat.

Parking aan woontoren Windekind
In het projectgebied leggen we 129 parkeerplaatsen aan. Dat komt neer op 1 
parkeerplaats per 2 woningen. Dat stemt overeen met de parkeerrichtlijnen van 
de Stad en de toekomstplannen voor Nieuw Gent. Rekening houdend met het 
beperkte autobezit in de wijk zal dit voldoende zijn. Indien nodig kunnen er in 
een volgende zone nog enkele plaatsen bijkomen.

Edelsteenstraat
We hebben veel aandacht voor goede toegankelijkheid. Voetpaden, 
oversteekplaatsen en bushaltes worden aangelegd op logische plaatsen en 
zonder hinderlijke opstapjes. Er komt ook blindengeleiding op de voetpaden.

Nieuw Gent Vernieuwt
Met ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ bouwen we aan een betere buurt waar het aangenaam is om te wonen en te leven. Wil je 
meer weten over de vervanging van de woontorens, het nieuwe park en andere projecten in je wijk? Ga dan naar 
www.stad.gent/nieuw-gent-vernieuwt.



HOE VERLOPEN DE WERKEN?
DE WERKEN GEBEUREN IN VERSCHILLENDE FASES:

FASE 1: van 7 november 2022 tot eind februari 2023

Opgepast!
Hou er rekening mee dat wegen- en rioleringswerken weersafhankelijk zijn. Bij hevige regenval of vriesweer
kan er soms niet gewerkt worden. Dat heeft invloed op de planning.
 

• Vanaf de Leebeek aan de Berkhoutsheide tot en met het kruispunt Kikvorsstraat / Hagedisstraat leggen we een 
nieuw rioleringsstelsel, een nieuwe weg en nieuwe voetpaden aan.
• Vanaf het kruispunt Kikvorsstraat / Hagedisstraat tot aan de Kikvorsstraat nr. 250 vernieuwen we de riolering en 
herstellen we lokaal de weg. Na de bouw van het nieuwe wooncomplex leggen we dit deel van de rijweg definitief 
aan.
• In de Berkhoutsheide en in de Kikvorsstraat zal alleen plaatselijk verkeer mogelijk zijn. 
• De bushaltes in de Kikvorsstraat en Edelsteenstraat worden tijdens de werken niet bediend. Meer informatie lees 
je op www.delijn.be/gent.

FASE 2: januari 2023 tot half april 2023

• Aanleg van riolering en bovenbouw in de Berkhoutsheide.
• Er zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn.

FASE 3: februari 2023 tot eind juni 2023 (Smaragdstraat tot eind april, Edelsteenstraat tot eind juni)

• Aanleg van riolering en bovenbouw in de Smaragdstraat en de Edelsteenstraat tot en met het kruispunt 
Edelsteenstraat / Saffierstraat.
• Er zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn.

FASE 4: na de bouw van het nieuwe wooncomplex (locatie: huidige woontoren Saturnus)

• Vernieuwing van de parking achter het gebouw Windekind.
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CONTACT
AANNEMER
Pieter De Maere (werfleider)
Verhelst group
Oudenburgsesteenweg 106, 
8400 Oostende
0492 27 38 01
pieter.demaere@verhelstgroup.com

FARYS
Sofie Sonck (projectleider)
Stropstraat 1, 9000 Gent
09 241 06 39

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid
Wegen- en rioleringswerken brengen altijd hinder met zich mee. Volg de signalisatie goed op. Alleen zo kunnen we een kwalitatieve afwerking verzekeren. 
Ondervind je specifieke problemen (bijvoorbeeld: je verwacht een grote levering, je verhuist of je bent moeilijk ter been)? 
Neem dan contact op met werfleider Pieter De Maere (contactgegevens verderop). Samen zoeken we een oplossing.

Minder hinder
Tijdens het uitvoeren van de werken probeert de aannemer de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden, is 
evenwel onmogelijk. De aannemer houdt in elk geval 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 zowel voor gewoon en groot huisvuil, als voor papier, karton en PMD-zakken. 
Vuilcontainers worden tijdens de werken naar de rand van de werfzone gebracht zodat Ivago ze makkelijk kan legen. Inwoners van Windekind kunnen hun 
afval blijven deponeren in de ondergrondse containers.

WATERDICHTE KELDERS
Check altijd de waterdichtheid van je kelder voor er rioleringswerken starten in je buurt.
Nieuwe woningen
Bij nieuwe woningen is de kelder normaal waterdicht.

Oudere woningen
Bij oudere woningen is de kelder soms niet waterdicht. Dan kunnen er na de rioleringswerken vochtproblemen ontstaan in de kelder. Bij rioleringswerken 
worden defecte en poreuze rioleringsbuizen namelijk vervangen door nieuwe waterdichte buizen. Daardoor kan de drainerende functie van de oude riolering 
verdwijnen en het grondwater ter hoogte van een woning stijgen. Op die manier kan een kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat worden na 
de rioleringswerken. Eigenaars zijn verantwoordelijk voor de waterdichtheid van hun kelder. De kosten voor het waterdicht maken van een kelder zijn dus 
steeds voor de eigenaar.

HULPDIENSTEN
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en rioleringswerken. De aannemer en bevoegde projectleiders stemmen elke fase grondig met hen af.

COMMUNICATIE
Tijdens de werken zul je geregeld kleine bewonersbrieven in je bus vinden met praktische informatie. Bij de start van elke volgende grote fase krijg je een 
globale bewonersbrief met een overzicht van de contactpersonen. Deze bewonersbrieven vind je ook steeds terug op www.stad.gent/berkhoutsheide.
 
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 Frank De Groot (contactgegevens verderop). De werfvergaderingen zijn elke dinsdagvoormiddag om 9 uur in de 
werfkeet.

STAD GENT
Frank De Groot (projectleider)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
09 266 83 57
0476 47 75 60
frank.degroot@stad.gent

Jean-Pierre Standaert (controleur)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
0474 56 48 09

jeanpierre.standaert@stad.gent

GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL EN AFKOPPELEN
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 rioolhuisaansluitputjes: 1 voor het vuile water en 1 voor het regenwater. 

Meer informatie over afkoppelen vind je op www.farys.be 
(zoekterm: afkoppelen).


