
 

 

 

 

 

 

 

Wegen- en rioleringswerken 

Proeftuinstraat  

Infobrief: opstart voorbereidende werken Proeftuinstraat 

 

Beste bewoner 

In mei 2023 gaan de wegen- en rioleringswerken in de Proeftuinstraat van start. De volledige 

Proeftuinstraat wordt opnieuw aangelegd. Farys voorziet in die straat een gescheiden 

rioleringsstelsel. Afval- en regenwater worden dan apart van elkaar afgevoerd. Alle informatie 

over deze werken vindt u terug op www.stad.gent, typ ‘Proeftuinstraat’ in in het zoekvenster en 

u komt meteen op de juiste pagina terecht, daar zijn ook alle ontwerpplannen raadpleegbaar. 

Met deze brief kondigen we nu een nieuw voorbereidend werk aan.  

 

1 Plaatsing van een bemalingsinstallatie 

De aanleg van de nieuwe riolering begint in mei 2023 t.h.v. het onverharde pad (zone 

toekomstig karrespoor) en op een strook grond aan de achterzijde van het gebouw van de Stad 

Gent (depot Proeftuinstraat) tussen het onverharde pad en het jaagpad langs de Schelde (zone 

toekomstig fietspad). 

Vooraleer de werken voor de aanleg van de nieuwe riolering kunnen starten, moet het 

grondwaterpeil verlaagd worden. Daartoe voorziet de aannemer op voorhand een 

bemalingsinstallatie. Met deze bemalingsinstallatie wordt het grondwater tijdelijk verlaagd. 

Een aanduiding van deze zone vindt u op de volgende pagina terug. 
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2 Wat houden deze werken in? 

De aannemer zal filterbuizen, leidingenwerk en een bemalingspomp installeren op 

dinsdag 4 en woensdag 5 april 2023.  

Deze werken duren twee dagen en gebeuren op een locatie waar geen hinder voor de 

omwonenden is. Zo komt de bemalingspomp in de zone van het toekomstige fietspad 

halverwege het gebouw van de Stad Gent, ver genoeg van de bebouwing. 

3 Uitvoeringstermijn  

Volgens de huidige planning starten de eigenlijke wegen- en rioleringswerken in mei 2023. We 

sturen u in de loop van volgende maand nog een uitgebreide brochure met meer praktische 

informatie over deze werken. 

Gelieve er wel rekening mee te houden dat deze planning onder voorbehoud is van 

onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.  

4 Contactgegevens 

In de bijlage vindt u een lijst met de contactgegevens van de projectverantwoordelijke, de 

aannemer en aanvullende praktische informatie. 

Alvast bedankt voor uw begrip. 

Marleen Porto-Carrero Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw 

algemeen directeur algemeen directeur schepen van Mobiliteit, 

Farys Stad Gent Publieke Ruimte en 

  Stedenbouw 

  Stad Gent 

 

 

 


