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Informatievergadering
• Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare werken

• Pieter Van den Dorpe
Projectleider
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

• Veerle Bekaert
Mobiliteitsbedrijf  

• Liselotte Verwee
Projectleider FARYS/TMVW
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Hoe zal mijn straat 
eruitzien? Het ontwerp

Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen
Dhr. Pieter Van den Dorpe
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Welke straten? 

• Bagattenstraat

• Kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat - Lammerstraat

• Savaanstraat

• Jeruzalemstraat

• Pollepelstraat

• Rozendaalken

• Sint-Liesbetsteeg

• Sint-Barbarastraat
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Overzicht projectzone 
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Savaanstraat

Bagattenstraat

Jeruzalemstraat
Pollepelstraat

Sint-Barbarastraat

Sint-Liesbetsteeg

Rozendaalken

Savaanstraat voetgangersgebied

Kruispunt St. Pietersnieuwstraat
- Lammerstraat



Waarom heraanleg?

• Noodzaak tot heraanleg weginfrastructuur

• Inbreng van groen i.f.v. een aangename leefomgeving 
 de huidige volledig versteende straten

• Verhogen verkeersveiligheid door voorrang te geven 
aan de voetgangers en fietsers  woonerfprincipe en 
fietsstraat

• Riolering: aanleg nieuwe riolering met een aparte 
afvoer voor regen- en afvalwater waar mogelijk
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Hoe komt een plan tot stand?
• Verschillende uitgangspunten:

– Keuzes maken i.v.m. 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
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Informatievergadering

• StadsTV: Openbare werken in Gent
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Bagattenstraat & 
kruispunt met Sint-
Pietersnieuwstraat

Voorontwerp
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Bagattenstraat
Herinrichting Bagattenstraat 
(incl. kruispunt met Sint-Pietersnieuwstraat)

Bestaande toestand
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Bagattenstraat: voorontwerp – kant Vooruit
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• Fietsstraat (30 km/uur, voorrang voor fietsers)

• Rijweg in bruinrode asfalt met middenstrook in kasseien

• Parkeerstroken in kasseien aan beide zijden & 
bomen waar mogelijk

• 65 fietsstaanplaatsen en 2 ruime fietsparkeervakken

• Voetpad in betonstraatstenen

• Halte voor schoolbus

Halte voor schoolbus Fietsparkeervak

Fietsstaanplaatsen



Bagattenstraat: voorontwerp –
kant Nederkouter
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• Fietsstraat (30 km/uur, voorrang voor fietsers)

• Rijweg in bruinrode asfalt met middenstrook in kasseien

• Parkeerstroken in kasseien aan beide zijden & 
bomen waar mogelijk

• 15 fietsstaanplaatsen

• Voetpad in betonstraatstenen

• Laad- en loszone 

Laad- en loszone

Fietsstaanplaatsen



13 Toekomstbeeld Bagattenstraat



Bagattenstraat: fietsparkeervakken
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Voorbeeld fietsparkeervakken aan de Korenmarkt



Kruispunt Bagattenstraat
met de Sint - Pietersnieuwstraat  tot aan de Lammerstraat
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16
Toekomstbeeld Bagattenstraat
kruispunt met Sint-Pietersnieuwstraat



17

• Rijweg in asfalt
• Groenzone op de hoek van het 

kruispunt met zitbank
• Afgebakende laad- en loszone 

voor de Vooruit in 
betonstraatstenen

Lammerstraat

Sint-PietersnieuwstraatBagattenstraat

Kruispunt Bagattenstraat
met de Sint - Pietersnieuwstraat  tot aan de Lammerstraat

Laad- en loszone



Savaanstraat

Voorontwerp
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Savaanstraat
• Deel tussen Sint-Barbarastraat en Nederkouter

– Krijgt een inrichting als woonstraat met éénrichtingsverkeer

• Deel tussen Sint-Barbarastraat en Walpoortstraat

– Wordt voetgangersgebied vanaf 3 april 2017

– Krijgt een inrichting als woonerf
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Savaanstraat
deel tussen Sint-Barbarastraat en Nederkouter
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• Rijweg in asfalt 
• Voetpad in betonstraatstenen
• Parkeerstroken aan één zijde in kasseien met bomen waar 

mogelijk
• 30 fietsstaanplaatsen
• Kiss & Ride voor de scholen 

Fietsstaanplaatsen Fietsstaanplaatsen Kiss & Ride



Toekomstbeeld Savaanstraat 
(tussen St.-Barbarastraat en Nederkouter)



Savaanstraat
Deel tussen Sint-Barbarastraat en Walpoortstraat
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• Autovrij gebied, na 3 april 2017
• Woonerf in natuursteen 
• Geen doorgaand verkeer meer mogelijk (uitgez. hulpdiensten)
• 70 fietsstaanplaatsen
• Zitbanken
• Grote groenvakken met zitbanken

Fietsstaanplaatsen

Fietsstaanplaatsen



Toekomstbeeld Savaanstraat
(tussen St.-Barbarastraat en Walpoortstraat)



Pollepelstraat 

Voorontwerp
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Pollepelstraat
• Deel tussen Savaanstraat

en Jeruzalemstraat

– Krijgt een inrichting als 
woonerf
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• Deel tussen Jeruzalemstraat en 
Bagattenstraat

– Rijweg in asfalt met parkeren 
langs beide zijden 

– Eenrichtingsverkeer



Woonerven

Een aangename 
leefomgeving met ruimte voor 
ontmoeten en spel
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Woonerven
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Jeruzalemstraat

Rozendaalken

Sint-Liesbetsteeg

Sint-Barbarastraat

Deel Pollepelstraat (tussen Jeruzalemstraat en Savaanstraat)

Worden ingericht als woonerf. 

Spelen, wandelen en elkaar ontmoeten is belangrijk!



Woonerven
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Ik woon in een woonerf?

Wat betekent dat?

• Voetgangers mogen de hele breedte van de straat gebruiken, 
auto’s zijn te gast

• Mogelijkheid tot straatgeveltuintjes

• Verharding meestal in betonstraatstenen

• Snelheid beperkt tot 20 km/uur



Parkeerbalans auto’s en fietsen

29

Bestaand aantal auto’s Bestaand aantal 
fietsen

Ontworpen aantal 
auto’s

Ontworpen aantal 
fietsen

Bagattenstraat 60 65 56 + 3 (Laden & 
Lossen)

95

Savaanstraat
(deel verkeer)

23 (waarvan 3 
overdag verboden)

20 14 + 3 (Kiss & Ride) 30

Savaanstraat
(autovrij gebied)

15 25 0 70

Jeruzalemstraat 0 0 0 0

Pollepelstraat 16 (waarvan 1 
overdag verboden)

10 13 40

Rozendaalken 6 0 0 0

Sint-Liesbetsteeg 0 0 0 0

Sint-Barbarastraat 0 0 0 0

TOTAAL 120 120 83 + 3 (K&R) + 3 
(L&L)

235

-25% +100%



Fleur je gevel op
en maak je straat gezelliger
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Voordelen van een geveltuin

Geveltuinen

• brengen meer natuur in de straat: 
het zijn belangrijke stapstenen voor vogels en insecten

• verbeteren het klimaat en de luchtkwaliteit:
– koelen in de zomer de straat en de stad, 

– vangen fijn stof.

• kleuren de straat

• maken je buurt gezelliger

Groen is goed voor gezondheid 
en humeur.



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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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!



Hoe zal de mobiliteit in 
mijn straat eruitzien? 

Mobiliteitsbedrijf
Mevr. Veerle Bekaert
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Uitgangspunten mobiliteit

• Snelheidsremmende maatregelen
– Aanleg van woonerven met maximum snelheid van 20 km/uur

– Voetgangers hebben in woonerven voorrang

• Veiliger fietsverkeer
– Door de herinrichting de Bagattenstraat als fietsstraat krijgt de fietser 

voorrang op de autobestuurder. 
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Bestaande toestand



Betrokken straten
• Bagattenstraat

– Fietsstraat: 30 km/uur

• Savaanstraat
– Zone 30 km/uur (tussen Sint-Barbarastraat en Nederkouter)

– Deel autovrij gebied (tussen Sint-Barbarastraat en Walpoorstraat)

• Kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat - Lammerstraat

• Jeruzalemstraat

• Rozendaalken

• Sint-Liesbetsteeg

• Sint-Barbarastraat

• Deel Pollepelstraat
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– Woonerven: 20 km/uur 



Mobiliteitsplan Gent



Belangrijke link in het fietsnetwerk



Wat is een fietsstraat?



Vormgeving fietsstraat



Voordelen fietsstraat









• Bagattenstraat wordt dubbelrichtingsverkeer
 Geen gevaar voor sluipverkeer door autovrij gebied 

Koophandelsplein

• Savaanstraat gedeeltelijk autovrij

• Lammerstraat wordt enkelrichtingsverkeer 
staduitwaarts
• Deze straat blijft dubbelrichtingsverkeer zolang de BraVoKo-

werken bezig zijn

Belangrijkste wijzigingen
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Rijrichtingen



Gescheiden riolering 
en afkoppelen
Mevr. 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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Projectgebied watert af naar:

■Nederkouter (gemengd)

■Walpoortstraat (gemengd)

■Ketelvest ( is reeds gescheiden)

■ Lammerstraat via Sint-Pietersnieuwstraat
(gescheiden in de toekomst)

■De gemengde riolering in de Nederkouter en Walpoortstraat 
zullen in de toekomst ook steeds gemengde leidingen blijven 
(in samenspraak met de VMM).  Dit omwille van enerzijds 
aanwezigheid van de tram en plaatsgebrek anderzijds.

■Dit geeft volgende opdeling in het projectgebied 
Bagattenstraat- Savaanstraat:

Afwatering
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Gemengd stelsel



54

RegenWaterAfvoerDroogWeerAfvoer(=afvalwater)



Afkoppelen!
Wat en hoe?
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Woningen langs tracé gescheiden stelsel dienen afgekoppeld te 
worden

■Gesloten bebouwing: enkel voorste dakhelft afkoppelen

■Nieuwbouw en half-open of open bebouwing: volledige 
scheiding van afval- en regenwater

Afkoppelen: de praktijk
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■Huisaansluiting voor elk perceel (2 bij gescheiden riolering, 1 
bij gemengde riolering)
 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



Mevr. Rika De Belder

Moderator

Communicatie en 
vragen
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Communicatie
Wat? Hoe op de hoogte?
• Voorontwerpplannen • Infoavond 28/03/2017

• www.stad.gent/openbarewerken
• Werken nutsmaatschappijen • Bewonersbrieven

• Plannen en aannemer definitief
Start wegen- en rioleringswerken

• Infoavond (datum nog te bepalen):
• Praktische info
• Timing, fases
• Aannemer
• …

• Opdrachtgever: FARYS/TMVW

• Partner: Stad Gent
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Communicatie
Praktisch

• Alle info van vanavond: is terug te vinden op 
www.stad.gent/openbarewerken
(zoekterm: Bagattenstraat)
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Communicatie
Postbuzz

• Nieuw communicatiekanaal van Stad Gent
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Communicatie
Straatgeveltuin
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Communicatie
Afkoppelen
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Communicatie
Mobiliteit



Welkom met vragen of reacties
• Ontwerpplannen

• Bagattenstraat

• Savaanstraat

• Kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat - Lammerstraat

• Jeruzalemstraat

• Rozendaalken

• Sint-Liesbetsteeg

• Sint-Barbarastraat

• Pollepelstraat

• Mobiliteit

• Rioleringswerken

• Communicatie
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Dank u voor uw aandacht. 

Welkom bij de tafels met de 
ontwerpplannen.
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