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Informatievergadering 

• Filip Watteeuw 

schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

• Openbare werken in Gent (film) 

• Dirk De Baets 

directeur-manager Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

• Peter Van Caeter 

Projectleider FARYS 

• Vragen? 

• Welkom bij de plannen 
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Hoe zal mijn straat 

eruitzien? Het ontwerp 

De heer Dirk De Baets 

Dienst Wegen, Bruggen  

en Waterlopen 
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Welke straten? 

Belvédèreweg 

Nekkersberglaan 

 

• Nekkersberglaan 

• Belvédèreweg 

 
Inclusief de 

fietsoversteek ter hoogte 

van de Zuiderlaan 
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Hoe komt een plan tot stand? 

 

 

 

 

 

• StadsTV: Openbare werken in Gent 
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C:/Users/debeldri/Desktop/Presentaties/STAD GENT_STADSTV2015-05 WEB Openbare Werken.mp4


Hoe komt een plan tot stand? 

Procedure heraanleg wegen  

• Verschillende uitgangspunten: 

– Keuzes maken ivm snelheidsregime, verkeersremmers, 

groenaanleg, parkeren, materiaalgebruik, vlotte 

bereikbaarheid hulpdiensten, voorzieningen 

andersvaliden,…….. 

• Overleg met verschillende stadsdiensten:  
– Mobiliteitsbedrijf 

– Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

– Groendienst 

– Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

– Dienst Verkeerstechnische Taken (VTT) 

– Jeugddienst 

– Dienst Sociale Zaken 

– Dienst Beleidsparticipatie 

– Brandweer 

– ….   
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Ontwerp 

Belvédèreweg 

Nekkersberglaan 

Zuiderlaan - 

Europalaan 

Residentie 

Elektra 

Residentie 

Belvédère 

Residentie 

Borluut 

7 



Ontwerp 

Huidige toestand 
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Ontwerp 
Belangrijkste wijzigingen 

t.o.v. bestaande toestand 

•Stuk Belvédèreweg aan de 

Leie wordt opgeheven, geen 

autoverkeer meer mogelijk 

•Hoofdweg loopt via residentie 

Elektra 

•Langs de Leie komt een 

gemengd fiets- en wandelpad 

•Stuk Nekkersberglaan tussen 

huisnummer 37 en Aan De 

Bocht wordt een woonerf 
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Belvédèreweg:  
van Zuiderlaan naar Nekkersberglaan 

 

 

 

 

Bestaande toestand 
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Nieuw ontworpen toestand 

Belvédèreweg:  
van Zuiderlaan naar Nekkersberglaan 
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Belvédèreweg 

Residentie 

Elektra 
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Belvédèreweg 

 

• Aanleg mooi fiets- en 

wandelpad langs de Leie 

• Aansluiting van dit fiets- en 

wandelpad op het woonerf in de 

Nekkersberglaan (stuk tussen 

huisnummer 37 en Aan de Bocht) 

en op de fietspaden in de 

Zuiderlaan 
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Belvédèreweg 

 

• Voetpaden: variërend in breedte 

• Rijweg: breedte 6,70 m in asfalt  

• Parkeerstroken:  

– in kasseien 

– beide zijden van de weg  

– extra uitstapstrook aan de 

kant van de groenzone 
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Belvédèreweg 

 

• Plantvakken: op regelmatige 

afstand van elkaar met 

kwalitatieve straatbomen 

• Ter hoogte van de Zuiderlaan:  

– Heraanleg fietsoversteek 

– Vervanging waterdichting brug 

– Uitgebouwde bushalte 
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Nekkersberglaan 
van Neermeerskaai richting residentie Elektra 

 

 

 

 

Bestaande toestand 

16 



 

 

 

 

Nieuw ontworpen toestand 

Nekkersberglaan 
van Neermeerskaai richting residentie Elektra 
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Nekkersberglaan 

Residentie 

Elektra 
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Nekkersberglaan 

Voetpaden: variërend in breedte 

Bushaltes: aandacht voor 

toegankelijkheid 

Rijweg: in asfalt - 6,70 m breedte 

Parkeerstroken: in kasseien langs beide 

zijden van de rijweg 

Plantvakken: op regelmatige afstand 

van elkaar met ruimte voor bomen 

 

Residentie 

Elektra 

Residentie 

Borluut 
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Nekkersberglaan 

Parking 

• Tussen residentie Elektra en Borluut 

wordt de parking volledig opnieuw 

ingericht. 

• Parkeerplaatsen in kasseien met 

grasvoegen i.f.v. 

waterdoorlaatbaarheid 

• Met bomen 

 

 

Residentie 

Elektra 

Residentie 

Borluut 
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Nekkersberglaan 

Woonerf 

tussen huisnummer 37 en 

Aan De Bocht 
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Nekkersberglaan 
tussen huisnummer 37 en Aan De Bocht 

WORDT EEN WOONERF 

• Snelheid: maximum 20 km/uur 

• Enkel bestemmingsverkeer 

• Voetgangers mogen de hele breedte van de straat 

gebruiken 

• Auto’s zijn te gast 

• Spelen, wandelen,   

elkaar ontmoeten: primeert! 
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Nekkersberglaan - Belvédèreweg 

Mobiliteit 

• Mooi fiets- en wandelpad langs de Leie. 

• Autoverkeer: 30 km/uur 

– 20 km/uur in woonerf 

• Dubbelrichtingsverkeer blijft behouden. 

• Parkeerbalans  

– In de omgeving  

(inclusief parkeerhavens Borluut en Belvédère) 

 Van 290  naar 260 parkeerplaatsen 
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Nekkersberglaan - Belvédèreweg 

 

Huisvuil 

• Ter hoogte van residentie Belvédère en residentie Elektra 

worden 2 sorteerstraatjes met elk 5 ondergrondse containers 

voorzien. 
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Welke riolering komt 

er? Wat betekent 

afkoppelen? 

Riolerings- en 

afkoppelingswerken 

Dhr. Peter Van Caeter 
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Gent – 08/03/2016 

 

 Een volledig nieuw ontwerp voor 

• de straten 

• maar ook voor de riolering ! 

 

In dit project komt een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte 

afvoer van regen- en afvalwater. 

 

• Oude riolering eruit – nieuwe gescheiden riolering in de plaats 

• Dus ook nieuwe (huis)aansluitingen nodig op de nieuwe riolering 

• Een nieuwe huisaansluiting is normaal gezien betalend 

• MAAR n.a.v. wegen- en rioleringswerken vallen deze 

‘huis’aansluitingen ten laste van FARYS 

• Aansluiten van afvalwater is steeds verplicht bij de aanwezigheid van 

riolering op het openbaar domein!  

 

Riolering in de Nekkersberglaan - Belvédèreweg 
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Gent – 08/03/2016 

Riolering 

Momenteel ligt er een  

gemengde riool:  

- Eén leiding voor afvalwater en 

regenwater samen 

 

We gaan naar een  

gescheiden riolering:  

- Eén leiding voor afvalwater (DWA) 

- Eén leiding voor regenwater (RWA) 
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Gent – 08/03/2016 

Waarom een gescheiden riolering? 

• VLAREM-wetgeving 

 

• DOEL: alleen afvalwater naar de  

waterzuiveringsinstallatie brengen via een aparte leiding 

 

• = betere werking van de waterzuiveringsinstallatie 

• = betere algemene werking van het rioolstelsel 

• Minder overstromingen 

• Minder overstortingen (vervuiling oppervlaktewater) 

 

• regenwater is zuiver en moet niet naar de waterzuiveringsinstallatie 

• regenwater best maximaal laten infiltreren op het terrein zelf 

• regenwater mag rechtstreeks afgevoerd worden naar beken, grachten 

of waterlopen 
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Gent – 08/03/2016 

 

• RWA (Regenwaterleiding) 

• Vangt regenwater op van 

private percelen en het 

openbaar domein. 

 

• Voert regenwater af, 

rechtstreeks in De Leie. 
 

   

  

Onder de straat komt een gescheiden rioleringsstelsel 

Waar gaat al het water naartoe? 
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Gent – 08/03/2016 

 

• DWA (afvalwaterleiding) 

• Vangt afvalwater op van 

private percelen en voert 

deze af naar de Aquafin-

collector in de 

Neermeerskaai.  

 

• Vandaar wordt het 

afvalwater verder 

gepompt naar het 

centrale 

waterzuiveringsstation. 

    
 

   

  

Onder de straat komt een gescheiden rioleringsstelsel 

Waar gaat al het water naartoe? 
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Gent – 08/03/2016 

 

• Vanuit de woning moet 

• Het regenwater hergebruikt of afgevoerd worden naar de 

regenwaterleiding (RWA) 

• Het afvalwater naar de afvalwaterleiding (DWA) 

 

   Dit is AFKOPPELEN 
 

   

  

Onder de straat komt een gescheiden rioleringsstelsel 

Wat betekent dit voor u? Afkoppelen! 
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Gent – 08/03/2016 

Waarom moeten we afkoppelen? 

• Zonder afkoppelen is een gescheiden rioleringsstelsel zinloos 
 

• Afkoppelen heeft heel wat voordelen 
 

•  Herbruik (bvb. toilet, sproeien tuin, …) 

  van regenwater zorgt voor: 
 

•  Zuinig omgaan met drinkwater 

•  Een vermindering van de waterfactuur 

•  Een lagere belasting op het milieu (vb. grondwaterwinning) 

 

• Infiltratie van regenwater op eigen terrein 

• Bufferen  en vertraagd afvoeren van regenwater (bvb. via 

wadi’s) zorgt voor een natuurlijke afvoer van regenwater naar 

het openbaar regenwaterstelsel en een betere 

waterhuishouding (niveau grondwater) 

• Aansluiten op regenwaterleiding (RWA) 
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Gent – 08/03/2016 

Is afkoppelen verplicht ? 

JA, ALTIJD 

- Bij nieuwbouw 

- Bij grote verbouwingswerken 

- Bij hernieuwing van de milieuvergunning 

- Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op 
openbaar domein en u heeft een open bebouwing of 
halfopen bebouwing 

 

JA, MAAR 

- Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op 
openbaar domein en u heeft een gesloten bebouwing 

 

U moet enkel de voorste dakhelft afkoppelen  
= regenwater van het dak (kant straatzijde) via een 
regenwaterpijp naar de riolering brengen 
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Gent – 08/03/2016 

Hoe een woning afkoppelen? 

Stap 1: studiefase 

- Afkoppelingsadviseur komt bij u langs  

- De afkoppelingsadviseur maakt vooraf een afspraak met u. 
 

- Inventarisatie van de bestaande toestand door de adviseur 

- Hoe zit de afvoer van regen- en afvalwater van uw woning in 
elkaar? 

 

- Opmaken van een nieuw ontwerp door de adviseur 

- Hoe kunt u op de beste en meest efficiënte manier afkoppelen, 
zonder binnen in uw woning te moeten verbouwen? 

 

- Opmaken van een raming op basis van dit nieuwe ontwerp 

- Hoeveel zal het u kosten? 
 

- Opstellen van een overeenkomst en voorleggen voor 
ondertekening 

FARYS betaalt volledig de kosten voor dit studiewerk 
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Gent – 08/03/2016 

Hoe een woning afkoppelen? 

Stap 2: de werken zelf 
 

- Bedrijven 
 

- Geen subsidies 

- Afkoppelingswerken zelf (laten) uitvoeren 

- Nazicht door een erkend keurder 
 

- Particulieren  
 

- Subsidie tot maximum 500 euro 

- Keuzemogelijkheid 

- U voert de afkoppelingswerken zelf uit 

- U laat de afkoppelingswerken uitvoeren door de 
hoofdaannemer tijdens de grote wegen- en rioleringswerken in 
uw straat 

- Keuring door FARYS 
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Gent – 08/03/2016 

 

 

Aandachtspunt bij een gescheiden riolering 

 

 Na de werken zijn straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten 

op de waterlopen. Giet u geen afval(water), verf of olie in de 

straatkolken aub? 
 

Alvast bedankt om mee werk te maken van een  

betere waterzuivering en een properder milieu! 
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Communicatie & 

Vragen 

 

Mevr. Rika De Belder 

Moderator 
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Wat mag u verder verwachten? 

• Vanavond 

• We bekijken samen de ontwerpplannen. 

• Presentatie en ontwerpplannen te vinden op: 

www.stad.gent (zoeken op: Nekkersberglaan) 
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http://www.stad.gent/


Wat mag u verwachten? 

• Nutsmaatschappijen 

• Studie: nutsmaatschappijen bekijken of er leidingen moeten 

vervangen worden in uw straat (elektriciteit, telecom, …) 

• Werken: zo ja, dan komen de nutsmaatschappijen langs om de 

nodige werken uit te voeren (voor de wegen- en 

rioleringswerken) (2017) 

• Communicatie: de nutsmaatschappijen verwittigen u zelf met 

bewonersbrieven over de werken 

• Afkoppelingsdeskundige  

• Bezoek en advies, indien nodig. Persoonlijke afspraken. 

• Afkoppelingsfolder achteraan in de zaal 

• Administratief verloop van het dossier 

• Plannen worden definitief, opmaak bestek, aanbestedings-, en 

gunningsprocedure, aanstellen aannemer. 
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Wat mag u verwachten? 

 

• Start van de wegen- en rioleringswerken 

• Uitnodiging tweede informatiemoment  

OF uitgebreide bewonersbrief  

• U krijgt informatie over de timing en fasering van de werken 

• Onder voorbehoud: 2de helft 2017 - 2018 

• U krijgt een overzicht van alle nuttige contactpersonen tijdens 

de werken 

• U kunt alles steeds nalezen op de website 
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Vragen? 

• Ontwerpplannen 

– Nekkersberglaan 

– Belvédèreweg 

• Riolering & afkoppelen 

• Communicatie 
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Dank u voor uw aandacht.  

Welkom bij de tafels met de 

ontwerpplannen. 
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