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Informatievergadering 

• Filip Watteeuw 

schepen van Mobiliteit en Openbare werken 

• Stijn Bernaerdt 

Projectleider Stad Gent 

• Liselotte Verwee 

Projectleider FARYS 
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Hoe zal mijn straat 

eruitzien? Het ontwerp 

Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Dhr. Stijn Bernaerdt 
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Welke straten?  

• Steenakker 

• Haardstedestraat 

tussen de Steenakker en de 

Muilaardstraat 

• Muilaardstraat 

• Louis Roelandtplein 

• Kruispunt Galglaan - 

Zwijnaardsesteenweg 
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Steenakker 

Louis Roelandtplein 

Haardstedestraat 

Muilaardstraat 

Kruispunt Galglaan - Zwijnaardsesteenweg 



Waarom heraanleg? 

• Slechte kwaliteit wegenis 

 

• Riolering: aanleg gescheiden stelsel met hoofdafvoer voor 

regenwater 

 

• Moeilijk leesbare verkeerssituatie t.h.v. kruispunt met de 

Zwijnaardsesteenweg  

 

• Inbreng van groen 
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Hoe komt een plan tot stand? 

• 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 Administratie 

– Jeugddienst 

– Dienst Sociale Voorzieningen 

– Beleidsparticipatie 

– Brandweer 

• Overleg met externe diensten: 
– De Lijn   

– Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 
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Informatievergadering 

 

 

 

 

 

• StadsTV: Openbare werken in Gent 
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Belangrijkste uitgangspunten 

Verhogen van de leefbaarheid 

– 30 km/uur voor alle straten (uitgezonderd woonerf: 20 km/uur) 

– Ruimte voor elke weggebruiker om zich veilig en comfortabel te 

verplaatsen 

Extra voorzieningen voor de zwakke weggebruiker 

– Maximale inbreng van fietspaden 

– Plaatsen fietsenstallingen 

– Invoeren woonerf waar mogelijk 

Groenvoorzieningen 

– Verharding beperken en ruimtes voor spelelementen 

– Bomen in parkeerstroken waar mogelijk 

– Mogelijkheid tot aanleg van geveltuinen 
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Steenakker en 

omgeving 

 

 

Vanuit de ruimere 

omgeving bekeken 
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Fietsnetwerk 
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Openbaar vervoer + positie haltes 
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Rijrichtingen 

12 

Enkel bus 



Parkeertellingen 19 januari 2017 
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Kruispunt Galglaan - 

Zwijnaardsesteenweg – 

Steenakker 

 
 

Voorontwerp 
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Zwijnaardsesteenweg 
Herinrichting kruispunten Zwijnaardsesteenweg met Galglaan en 

Steenakker 

 

Bestaande toestand 
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• Leesbaar maken kruispunt en insnoeren i.f.v. het éénrichtingsverkeer 

 

• Duidelijke aansluitingen en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers 

 

• Maximale vergroening van het kruispunt 

Zwijnaardsesteenweg 
Herinrichting kruispunten Zwijnaardsesteenweg met Galglaan 

en Steenakker 
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Galglaan Zwijnaardsesteenweg 

Steenakker 
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Toekomstbeeld herinrichting kruispunt  

Galglaan - Zwijnaardsesteenweg - Steenakker 



• Dubbelzijdig parkeren 

 

• Laanbeplanting 

 

• Doortrekken fietspaden en voetpaden 

Zwijnaardsesteenweg 
Vervolledigen busbaan, aansluiten op reeds gerealiseerd deel 
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Steenakker 

 

 

Voorontwerp 
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Steenakker 
Vanaf de Haardstedestraat tot de Zwijnaardsesteenweg 

Bestaande toestand Bestaande toestand 
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• Comfortabele voetpaden in betonstraatstenen  

 

• Parkeerstroken in kasseien  

 

• Rijweg in asfalt – éénrichtingsverkeer van de 

Haardstedestraat naar de Zwijnaardesteenweg 

(breedte 3,7m)  

 

• Vergroening: wadi met bomen 

 

• Afzonderlijk dubbelrichtingsfietspad  

Steenakker 
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Steenakker 
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Steenakker – kant UZ  Zwijnaardsesteenweg Haardstedestraat  

Parkeerstrook in kasseien 

Rijweg in asfalt 

Dubbelrichtingsfietspad 



23 Toekomstbeeld herinrichting Steenakker 



Veilige schoolomgeving 
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Steenakker 

Zwijnaardsesteenweg 

Freinetschool 



Volledig uitgeruste en toegankelijke bushaltes 
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Steenakker 

Keramiekstraat 

Louis Roelandtplein 
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Algemene principes woonerf 

• Snelheid: maximum 20km/uur 

• Enkel bestemmingsverkeer 

• Voetgangers mogen de hele breedte van 

     de straat gebruiken 

• Auto’s zijn te gast 

• Spelen, wandelen en elkaar ontmoeten primeert! 

Steenakker 
Deel richting Henri Storyplein als woonerf 

 



Steenakker 
Deel richting Henri Storyplein als woonerf 
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Henri Storyplein  



Haardstedestraat 

 

 

Voorontwerp 
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Haardstedestraat 
Tussen de Steenakker en de Muilaardstraat 

Bestaande toestand 
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• Blijft tweerichtingsverkeer 

 

• Dubbelzijdige parkeerstroken in kasseien met plantvakken 

 

• Voldoende brede rijweg in asfalt, brede voetpaden 
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Haardstedestraat 
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Haardstedestraat 

 

Steenakker 
Muilaardstraat 

Haardstedestraat 



Louis Roelandtplein 

 

 

Voorontwerp 
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Louis Roelandtplein 

 

Bestaande toestand Bestaande toestand 
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• Eénrichtingsverkeer van Steenakker naar Haardstedestraat 

 

• Wordt ingericht als woonerf 

 

• Dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk 

 

• Vrijgekomen ruimte wordt ingericht als brede groenstrook 

Louis Roelandtplein 
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Louis Roelandtplein 
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3D-beelden 

Toekomstbeeld herinrichting Louis Roelandtplein 



Louis Roelandtplein 
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Muilaardstraat 

 

 

Voorontwerp 
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Muilaardstraat 

 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand Bestaande toestand 
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Muilaardstraat 

 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand Bestaande toestand 
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• Behoud tweerichtingsverkeer  

 

• Eénzijdige asverschuivingen 

 

• Dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk, achteraan dwarsparkeren i.f.v. 

hogere capaciteit 

 

• Comfortabele voetpaden 



Muilaardstraat 

 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand Bestaande toestand 
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Parkeerbalans 

 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand Bestaande toestand 
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Bestaand aantal Ontworpen aantal 

Zwijnaardsesteenweg 39 29 

Steenakker 154 95 

Haardstedestraat 

 

45 35 

Louis Roelandtplein 46 
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Muilaardstraat 81 85 



Fleur je gevel op 
en maak je straat gezelliger 

43 
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Voordelen van een geveltuin 

• Groen is goed voor je gezondheid en je humeur! 

 

• Geveltuinen brengen meer natuur in de straat:  

• Ze zijn belangrijke stapstenen voor vogels en insecten. 

 

• Ze verbeteren het klimaat en de luchtkwaliteit:  

• In de zomer koelen ze de stad en de straat.  

• Ze vangen fijn stof. 

 

• Ze kleuren de straat. 

 

• Ze maken je buurt gezelliger. 

    



Wanneer kun je een geveltuin aanleggen? 
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Geen vergunning meer nodig 
 

• Nagaan of je genoeg plaats hebt 

• Adres melden 

– bij Gentinfo: 09 210 10 10 

– of www.stad.gent/geveltuinen 

 
• Gevel te smal? Zet een bloembak. 
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http://www.gent.be/geveltuinen
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Meer weten? 

www.stad.gent/geveltuinen 
 

• brochure ‘Fleur je gevel op’ 

 

• draaiboek voor straatacties 

 

• planten- en klimhulpkiezer 

voor verschillende gevels 

 

• reglement voor geveltuinen 

 

• link om online te melden 

 

Verzamel 15 buren en vraag  

een gratis infoavond aan! 

 

 

http://www.stad.gent/geveltuinen


Gescheiden riolering  

en afkoppelen 

Liselotte Verwee 



Soorten 

riolering 



Gemengde riolering 
50 

■  Wat:  

 Afvalwater en regenwater worden in 

één buis afgevoerd naar een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

Daar wordt het water gezuiverd. 

 

■ Maar: 

 Bij hevige regen kunnen de overstorten 

van gemengde riolen overlopen  

 vervuild afvalwater stroomt via 

overstorten in beken en rivieren 

 Omdat het afvalwater teveel verdund 

is met regenwater, is afvalwater 

zuiveren moeilijker en dus duurder 

 

■ Daarom: 

 Gescheiden rioleringsstelsels  

 Verplicht door de Vlaamse 

milieuwetgeving (Vlarem II) 

 

 

 



Gescheiden riolering 
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■  Wat:  

 Afvalwater en regenwater worden 

afgevoerd in afzonderlijke buizen 

 

■ Maar: 

 Klimaatverandering: steeds vaker hevige 

regenbuien 

 ‘Betonnering’ van Vlaanderen: steeds meer 

verharde oppervlakken 

- Het water vindt geen uitweg en stroomt de 

riolering in 

- Wateroverlast blijft een risico 

- Uitdroging van de ondergrondse waterreserves 

■ Daarom: 

 Ter plaatse hergebruiken, infiltreren en 

bufferen 

 

■ Opgelet: de huidige oude riolering is 

poreus.  

■ De nieuwe riolering is waterdicht  

■ grondwaterniveau herstelt zich naar de 

oorspronkelijke toestand   

■ aandacht bij niet-waterdichte kelders 
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Algemeen principe 

 Al het regenwater dat van je dak en verharde 

oppervlakken op je privédomein stroomt, 

afkoppelen 

 

■ Wat met het afgekoppelde 

regenwater?  

1. Gebruik het regenwater zoveel mogelijk in 

het huishouden 

2. Infiltreer het regenwater indien mogelijk, 

bijvoorbeeld in je tuin en/of via een 

groendak 

3. Buffer het regenwater in een bufferbekken 

of wadi, of voer het af via een nabijgelegen 

gracht 

4. Uiteindelijk loos je je regenwater via het 

regenwaterafvoerstelsel. 

 

Kans op wateroverlast bij niet-afkoppeling 

gezien gescheiden stelsels een kleine 

afvalwaterleiding hebben.   
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Regenwater gebruiken 



Afkoppelen! 

Wat en hoe? 
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Afkoppelen volgens Vlario  
 

■ Overlegplatform & Kenniscentrum voor de riolerings- en 

afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen 

https://www.youtube.com/watch?v=jrMB7zOumYI
https://www.youtube.com/watch?v=jrMB7zOumYI
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■ Gesloten bebouwing: enkel voorste dakhelft afkoppelen 

■ Volledige scheiding van afval- en regenwater: 

nieuwbouwwoningen en halfopen of open bebouwingen 

 

Afkoppelen: de praktijk 
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1. Afkoppelingsstudie door een deskundige (enkel bij (half)open 

en gesloten bebouwing met voortuin) – indien graafwerken 

noodzakelijk zijn 

 

• Inventarisatie bestaande toestand 

• Ontwerp en kostenraming van de meest voordelige oplossing 

• Overeenkomst met de eigenaar 

 

 

€: FARYS draagt 100 % van de kosten van de studie 

Afkoppelen: stappenplan 
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2. Afkoppelingswerken particulieren 

 

 Ofwel door collectieve aannemer van FARYS 

 Offerte = bindende afspraak  

 

 Ofwel door eigenaar 

• Werken moeten klaar zijn tegen einde rioleringswerken 

• Keuring door afkoppelingsdeskundige van FARYS (bij rioleringsproject) 

 

 

 €: zie later 

 

 

   Diepte aansluiting aan rooilijn maximum 0,8 meter 

 

 

Afkoppelen: stappenplan 
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2. Afkoppelingswerken bedrijven 

 

 Zelf uit te voeren 

 Werken moeten klaar zijn tegen einde rioleringswerken 

 Keuring door een erkende afkoppelingsdeskundige  

 

 

€: Geen subsidie 

 

    Diepte aansluiting aan rooilijn maximum 0,8 meter 

 

 

 

Afkoppelen: stappenplan 



Subsidies particulieren 

60 

■ Bij noodzaak tot grondwerken – (half)open en gesloten 

bebouwing met voortuin 

  

■ <= 2000 euro : maximum van 500 euro 

■ > 2000 euro : 25% van de totale kost 

 

 

■ ! Sociale correctie is mogelijk  meer subsidies 

cfr sociaal tarief drinkwaterklanten 

 

 <= 2000 euro : maximum 1000 euro 

 > 2000 euro : 50% van de totale kost 
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■ Huisaansluiting voor elk perceel 

 DWA = droogweerafvoer: voor afvalwater 

 RWA = regenwaterafvoer 

 

€: FARYS draagt 100 % van de kosten bij huisaansluiting 

tijdens de rioleringswerken (beperkt tot 1 DWA en 1 RWA) 

 

■ Wanneer is een aansluiting afvalwater verplicht? 

 Er is riolering op openbaar domein 

 Ook als er binnenshuis werken nodig zijn 

 

     

 

Huisaansluitingen 



Situatie Gesloten 

bebouwing 

Gesloten 

bebouwing met 

voortuin 

(Half)-open 

bebouwing 

Bedrijven 

Wat te 

doen? 

Afkoppelen 

voorste 

dakhelft 

1. Afkoppelen 

voorste dakhelft 

2. Grondwerk 

volgens studie 

Werken 

volgens 

situatie ter 

plaatse 

Werken 

volgens 

situatie ter 

plaatse 

Wie staat 

in voor 

de 

werken? 

Zelf 1. Zelf  

2. Zelf of  

aannemer Farys 

Zelf of 

aannemer 

Farys 

Zelf 

Subsidie? Neen Voor 

grondwerken 

Voor 

grondwerken 

Neen 

Concreet 
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Mevr. Rika De Belder 

Moderator 

 

Communicatie en 

vragen 

63 
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Communicatie 

 

 

Wat? Hoe op de hoogte? 

• Voorontwerpplannen • Infoavond 08/02/2017 

• www.stad.gent/openbarewerken   

• Werken nutsmaatschappijen  • Bewonersbrieven 

• Plannen en aannemer definitief 

• Start wegen- en rioleringswerken 

• Infoavond of bewonersbrief: 

 

• Praktische info 

• Timing, fases 

• Aannemer 

• … 

• Opdrachtgever: Stad Gent 

 

• Partner: FARYS 
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Communicatie 

Praktisch 

• Alle info van vanavond: is terug te vinden op 

www.stad.gent/openbarewerken  
(zoekterm: Steenakker) 

 

 

 

http://www.stad.gent/openbarewerken
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Communicatie 

Postbuzz 

• Nieuw communicatiekanaal van Stad Gent 

 

 

 



Welkom met vragen of reacties 

 
• Ontwerpplannen 

• Zwijnaardsesteenweg 

• Steenakker 

• Haardstedestraat 

• Louis Roelandtplein 

• Muilaardstraat 

• Rioleringswerken 

• Communicatie 
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Dank u voor uw aandacht.  

Welkom bij de tafels met de 

ontwerpplannen. 
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