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Beste bewoner 

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

wordt heraangelegd. FARYS voorziet daarbij een gescheiden rioleringsstelsel. Afval- en regenwater 

worden dan apart van elkaar afgevoerd. 

 

Wij informeerden u eerder al over dit project en organiseerden diverse infoavonden, waarbij de 

ontwerpkeuzes en -plannen toegelicht werden. Alle informatie vindt u terug op www.stad.gent, typ 

‘Proeftuinstraat’ in in het zoekvenster en u komt meteen op de juiste pagina terecht. Daar vindt u ook 

alle ontwerpplannen. 

 

Met deze brief kondigen wij een aantal voorbereidende werken aan.  

 

1 Noodzakelijke verwijdering van bomen 

Om de werken te kunnen starten, worden de 12 moeraseiken, die zich dichtbij het op- en 

afrittencomplex van de Corneel Heymanslaan bevinden (aangeduid op de foto en het plannetje 

hieronder), verwijderd. De struiken en bomen in de berm van de oprit blijven behouden.  

 

 

 

http://www.stad.gent/


 

Immers: het op- en afrittencomplex is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en 

binnen een zone van 10 meter ten opzichte van dit op- en afrittencomplex mogen zich geen 

ondergrondse constructies bevinden. Dit betekent dat het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel daar 

niet mag liggen.  

Samen met alle partners werd daarom een nieuw tracé voor de riolering bepaald. Er zijn geen 

andere opties dan de riolering daar te plaatsen, waar nu de moeraseiken staan. Dit werd ook zo 

aangevraagd en vergund in de uiteindelijke omgevingsvergunning. 

Let wel: in de Proeftuinstraat komen er 15 nieuwe bomen. 

2 Wat houden deze werken in? 

De aannemer verwijdert de bomen op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2023.  

Deze werken duren twee dagen. Om ze te kunnen uitvoeren, neemt de aannemer de parkeerstrook 

ter hoogte van de werken in. De boomwortels zelf blijven nog even zitten. Die verwijderen wij 

tijdens de effectieve aanleg van de riolering.  

3 Uitvoeringstermijn  

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

krijgt in de komende maanden nog een uitgebreide brochure met meer praktisch informatie over 

deze werken toegestuurd. 

 

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. 
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