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Informatievergadering
• Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare werken

• Dirk De Baets
Directeur - manager
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

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

Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen
Dhr. Dirk De Baets
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Welke straten? 

• Hertstraat

• Alpacastraat

• Buffelstraat

• Langhalsstraat

• Keviestraat

• Takkebosstraat
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Situering: Projectzone
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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 & 
autovrij gebied

• Riolering: aanleg nieuwe riolering
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Hoe komt een plan tot stand?
• Werken aan een klimaatrobuuste stad / klimaatadaptatie
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Wateroverlast - droogte Hittestress



1. Openbaar domein 2. Inbreng van groen 3. Inbreng van water
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Hoe komt een plan tot stand?
• Werken aan een klimaatrobuuste stad / klimaatadaptatie
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Hoe komt een plan tot stand?
• Werken aan een kindvriendelijke stad



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, Dienst 
Beleidsparticipatie, Brandweer
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Hoe komt een plan tot stand?
• Wat voorafging: 

• Ontwerpatelier op 11 april 2016 – 35 aanwezigen

• Discussiëren rond verschillende thema’s: opmerkingen worden 
intern verwerkt en verder uitgetekend bij consensus

• Overleg Groendienst op 3 februari 2017 over Cité de Hemptinne

• Onderwerp: beheersaspecten ‘groen’ samen met bewoners

• Opmerkingen over groenpartijen (nog niet verwerkt in plan)
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Uitgangspunten nieuw ontwerp
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• Maximaal inzetten op woonerfprincipe en autovrije straten
• Doorgaand verkeer wordt geweerd

• Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

• Meer fietsenstallingen

• Openbaar domein als verblijfsruimte

• Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in een informele sfeer

• Aanwezigheid van zitbanken en spelprikkels voor de kinderen

• Inzetten op een vergroening van de omgeving

• Link met het Muinkpark bestendigen en verder doortrekken

• Groenzones, wadi’s, grote groenvakken en straatgeveltuintjes

• Bomen waar mogelijk

• Inzetten op waterdoorlatende groene verharding



Woonerven

Een aangename 
leefomgeving met ruimte voor 
ontmoeten en spel

13



Woonerven
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• Hertstraat 

• Alpacastraat

• Buffelstraat

worden ingericht als woonerf. 



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 en/of grote groenvakken

• Snelheid beperkt tot 20 km/uur



Autovrij gebied
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• Langhalsstraat

• Keviestraat 

• Takkebosstraat

worden autovrij gebied.

• Voetgangers hebben voorrang

• Auto’s moeten stapvoets rijden

• Laden en lossen kan, parkeren niet

• Enkel toegankelijk voor voertuigen met een vergunning



Hertstraat

Voorontwerp
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Hertstraat
Herinrichting Hertstraat
(tussen Guldenspoorstraat en Muinklaan)
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Guldenspoorstraat

Muinklaan

• Woonerf 

• Meerdere fietsenstallingen

• Rijbaan in beton

• Parkeerstroken in kasseien met bomen waar mogelijk

• Ondergronds sorteerpunt van IVAGO

• Ruimte voor grote straatgeveltuinen (zijde oneven nrs.)

• Strook waterdoorlatende groene verharding in 
kasseien met grasvoeg (zijde even huisnummers)

Ondergronds sorteerpunt

Kant Guldenspoorstraat



19 Toekomstbeeld Hertstraat



Hertstraat
Herinrichting Hertstraat
(tussen Muinklaan en François Benardstraat)
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Muinklaan

François 
Benardstraat

• Woonerf 

• Fietsenstalling

• Rijbaan in beton

• Parkeerstroken in kasseien met bomen waar mogelijk

• Geen doorgaand verkeer in de straat

• Wadi (= een infiltratiezone) 
aan de kant van het Muinkpark
parkgevoel loopt door tot in het woonerf

Twee barelen met fietsdoorgang
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Buffelstraat

Voorontwerp
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Buffelstraat
Herinrichting Buffelstraat
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• Woonerf  

• Parkeerstroken aan beide zijden in kasseien
met bomen waar mogelijk

• Meerdere fietsenstallingen

• Ruimte voor grote straatgeveltuinen 
en/ of groenvakken in buurtbeheer

• Zitbanken en spelprikkels in 2D en 3D

Kant HofstraatKant Hertstraat

Referentiebeeld spelprikkel 2D



24 Toekomstbeeld: Hertstraat kijkend naar de Buffelstraat



Alpacastraat

Voorontwerp
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Alpacastraat
Herinrichting Alpacastraat
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• Woonerf  

• Meerdere fietsenstallingen

• Rijbaan in beton

• Parkeerstrook in kasseien met bomen waar mogelijk

• Ruimte voor grote straatgeveltuinen 
en/ of groenvakken in buurtbeheer

• Zitbanken en spelprikkels in 2D en 3D

Kant HofstraatKant Hertstraat

Referentiebeeld spelprikkel 3D



27 Toekomstbeeld  Alpacastraat
Toekomstbeeld: Alpacastraat kijkend naar de Hertstraat



Langhalsstraat
Takkebosstraat
Keviestraat

Voorontwerp
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Langhalsstraat – Takkebosstraat – Keviestraat
Herinrichting
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Alpacastraat

Keviestraat

Takkebosstraat

• Woonerven

• Volledig autovrij met maximale 
vergroening 

– Ruimte voor grote 
straatgeveltuinen en/of 
groenvakken in buurtbeheer

– waterdoorlatende verharding in 
kasseien met grasvoegen

– gazon met spelprikkels en 
zitbanken

– mogelijkheid tot slingergroen

• Meerdere fietsenstallingen

• Slingerende wandel- en fietspaden in 
beton
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Groene omgeving
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De voorontwerpplannen zetten maximaal in op een vergroening van de 
omgeving met o.a.

• Link met het Muinkpark behouden en verder doortrekken

• Groenzones / gazons

• Wadi’s (= infiltratiezones)

• Bomen (o.a. in de parkeerstroken) waar mogelijk

• Waterdoorlatende groene verharding in kasseien met grasvoegen

• Mogelijkheid tot straatgeveltuintjes

• Mogelijkheid tot grote groenvakken in buurtbeheer

• Mogelijkheid tot slingergroen



Fleur je gevel op 
met een geveltuin

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!



Groenvakken
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Wie doet mee met groen 
op straat?



Beheer door bewoners
• Hoe gaat dit in zijn werk?

• Volledig beheer door bewoners, wel contactpersoon in geval van 
problemen.

• Ondersteuning voor invulling en bij aanplant door Groendienst

• Zoveel mogelijk in zones zowel met winter- als zomergroen

• Waarom?
• Opportuniteit om zelf actief aan te planten 

en te beheren

• Mogelijkheid om heel het jaar door een heel 
levendig en specifiek groen beeld te 
verkrijgen
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Slingergroen

Wie doet mee met groen 
in de hoogte?



Wat is slingergroen?
Slingergroen is overhangend groen dat 
‘slingert’ tussen twee woningen, recht 
tegenover elkaar.

Hoe?
De stad voorziet kabels op en tussen de gevels om klimplanten over de  
straat te laten groeien van straatgeveltuin naar straatgeveltuin

Waarom?
• Inbreng van meer groen in smalle straten met weinig mogelijkheden om 

bomen te voorzien

• Groen zorgt voor schaduw en verkoeling in de zomer

• Opwaarderen blinde gevels

• Actie binnen het klimaatadaptatieplan



Praktisch
• De Stad voorziet de kabels en laat ruimte vrij voor de aanleg van een 

straatgeveltuintje, bij een nieuwe heraanleg

• De Stad (Groendienst) zal instaan voor het beheer van het groen aan 
de kabels

• De eigenaars beheren de straatgeveltuin en het opgaande groen langs de 
gevel

Interesse?

De stad zoekt overburen (eigenaars) die beiden 
interesse hebben

• Beide eigenaars geven hun schriftelijk akkoord

• Interesse kenbaar maken bij de Groendienst



Hoe zal de mobiliteit in 
mijn straat eruitzien? 
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Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen
Dhr. Dirk De Baets
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Geen doorgaand verkeer (knip)

Bestaande rijrichting

Nieuwe rijrichting

Rijrichtingen



Fietsbalans
Vandaag Nieuwe 

voorontwerpplannen

Straat
Totale capaciteit vandaag

Totale capaciteit voorzien in 
de nieuwe 

voorontwerpplannen

Hertstraat deel park 0 1 stalling
(= 5 fietsen)

Hertstraat deel noord 2 stallingen
(=10 fietsen)

2 stallingen 
(= 10 fietsen)

Buffelstraat 0 3 stallingen
(= 15 fietsen)

Alpacastraat 2 stallingen
(=10 fietsen)

2 stallingen 
(= 10 fietsen)

Langhalsstraat, Keviestraat, 
Takkebosstraat

5 stallingen
(=25 fietsen)

4 stallingen
(= 20 fietsen)

SOM 9 stallingen
(= 45 fietsen)

12 stallingen
(= 60 fietsen)

Omliggende stallingen grenzend aan 
het projectgebied in de Muinkkaai, 

Guldenspoorstraat, François 
Benardstraat en Hofstraat 

12 stallingen
( = 60 fietsen)

12 stallingen
( = 60 fietsen)

(blijft onveranderd)
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Parkeerbalans
Vandaag Ontwerpatelier

2016
Nieuwe 

voorontwerpplannen

Straat

Totale capaciteit 
vandaag

Voorgestelde 
capaciteit op het
ontwerpatelier

Totale capaciteit voorzien in de
nieuwe voorontwerpplannen

Hertstraat deel park 22 14 14

Hertstraat deel Noord 29 17 19

Buffelstraat 15 10 10

Alpacastraat 14 5 6

Langhalsstraat, Keviestraat, 
Takkebosstraat 12 0 0

SOM 92 46 49

Parkeercompensatie Franklin
Rooseveltlaan 0 45 44

Saldo globaal - 1 + 1
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Gescheiden riolering 
en afkoppelen
Liselotte Verwee



Soorten 
riolering



Gemengde riolering
48

■ 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



DWA
Droogweerafvoer= 

afvalwater

RWA
Regenwaterafvoer
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DWA
Droogweerafvoer= 

afvalwater

RWA
Regenwaterafvoer
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DWA
Droogweerafvoer= 

afvalwater

RWA
Regenwaterafvoer

Bestaande leiding
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Bestaande leiding

DWA
Droogweerafvoer= 

afvalwater

RWA
Regenwaterafvoer



Afkoppelen!
Wat en hoe?
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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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■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



Mevr. Rika De Belder

Moderator

Communicatie en 
vragen
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Communicatie
Wat? Hoe op de hoogte?
• Ontwerpatelier • Workshop in 2016

• Voorontwerpplannen • Infoavond 18/04/2017
• 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
• …
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Communicatie
Praktisch

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

• Nieuw communicatiekanaal van Stad Gent
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Communicatie
Contactpersonen

Pieter Van den Dorpe Projectleider Stad Gent
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel: 09 266 78 08
Mail: pieter.vandendorpe@stad.gent

Vermeld als onderwerp: Hertstraat cluster - ontwerp

Liselotte Verwee Projectleider FARYS/TMVW
Bezoekadres: Stropstraat 1, 9000 Gent
Tel: 09 242 57 02
Mail: liselotte.verwee@farys.be

Vermeld als onderwerp: Hertstraat cluster - ontwerp
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Communicatie
Straatgeveltuinen
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Communicatie
Afkoppelen
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Communicatie
Mobiliteit



Welkom met vragen of reacties
• Ontwerpplannen

– Hertstraat

– Alpacastraat

– Buffelstraat

– Langhalsstraat

– Keviestraat

– Takkebosstraat

• Groenformules

• Rioleringswerken

• Communicatie
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Dank u voor uw aandacht. 

Welkom bij de tafels met de 
voorontwerpplannen.
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Situering: Projectzone

Takkebosstraat

Keviestraat

Alpacastraat

Buffelstraat

Hertstraat

Langhalsstraat


