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Toelichting definitieve 

ontwerpplannen 

3 

Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Dhr. Dirk De Baets 



Welke straten?  

• Frans De Coninckstraat  

– inclusief de aansluiting met de Moriaanstraat en de 

Floristenstraat + stuk onder E17 naast spoorweg 

• Adolf Van Ooteghemstraat 

• Hundelgemsesteenweg  

– van net voor en onder de spoorwegbrug kant Merelbeke tot 

aan de Jozef Vervaenestraat 
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Overzicht projectzone  
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Adolf Van Ooteghemstraat 

Hundelgemsesteenweg 

Frans De Coninckstraat 
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Terugblik traject 

November 2014: eerste voorstelling van de voorontwerpplannen 

aan de bewoners 

Juli 2015: goedkeuring van de voorontwerpplannen door het 

college 

Januari 2016: goedkeuring stedenbouwkundige vergunning door 

het college 

Augustus 2016: start voorbereidende nutswerken 

December 2016: vaststelling bestek door de gemeenteraad voor 

aanstelling aannemer 

Voorjaar 2017: einde voorbereidende nutswerken 

Vandaag: tweede voorstelling over de definitieve ontwerpplannen 

en de aanpak van de werken 
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Uitgangspunten ontwerp 

• Werken aan een klimaatrobuuste stad 

– Inbreng van heel wat groene elementen 

– Duurzaam omgaan met water 

• Werken aan een kindvriendelijke stad 

– Spelprikkels 

• Streven naar een aangename leefomgeving en veiligere 

verkeersomgeving 

– Aanleg als woonerven 

– Verhogen veiligheid op de Hundelgemsesteenweg 

 

 

 
 



Werken aan een klimaatrobuuste stad 

• Uitgangspunten 
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Wateroverlast - droogte Hittestress 



1. Openbaar domein 2. Inbreng van groen 3. Inbreng van water 
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Werken aan een klimaatrobuuste stad 
• Stad Gent neemt maatregelen om klimaatadaptief te werken 
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Werken aan een kindvriendelijke stad 



 

Woonerven 

 
Een aangename 

leefomgeving met ruimte voor 

ontmoeten en spel 
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Woonerven 
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Frans De Coninckstraat 

Adolf Van Ooteghemstraat 

 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 

• Verharding in betonstraatstenen 

• Snelheid beperkt tot 20 km/uur 
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Definitief ontwerpplan Frans De Coninckstraat 

Floristenstraat 

Frans De Coninckstraat 

Tunnel voor fietsers en voetgangers 

Moriaanstraat 

Brug autosnelweg E17 

Hundelgemsesteenweg 
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Ontwerpprincipes Frans De Coninckstraat 

• Woonerf met fietsenstallingen en zitbanken 

• Schuin parkeren aan de kant van de spoorweg 

• Parkeerplaatsen afgeboord met plantvakken 

• Groenere muur aan de spoorweg met kunstintegratie 

• Inrichting lokale buurtparking met circa 40 parkeerplaatsen 

• Aanleg van groene hoeken  

(hoek F. De Coninckstraat met Moriaanstraat) 

• Doorgang voor fietsers en voetgangers naar de 

Hundelgemsesteenweg 

• Nieuwe rijrichting:  

– eenrichtingsverkeer richting Adolf Papeleupark 
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Frans De Coninckstraat 

Bestaande toestand Ontworpen toestand 
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Definitief ontwerpplan Adolf Van Ooteghemstraat 

Jozef Vervaenestraat Frans De Coninckstraat 

Adolf Van Ooteghemstraat 
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Ontwerpprincipes Adolf Van Ooteghemstraat 

• Woonerf met fietsenstallingen 

• Geschrankt langsparkeren met bomen in de parkeerstroken 

• Duurzaam omgaan met water: afwatering naar een wadi 

• Groendienst neemt nabijgelegen park onder handen 

• Nieuwe rijrichting:  

–  eenrichtingsverkeer richting Jozef Vervaenestraat 
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Adolf Van Ooteghemstraat (kant F. De Coninckstraat) 

Bestaande toestand Ontworpen toestand 

rijrichting 
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Adolf Van Ooteghemstraat (kant J. Vervaenestraat) 

Bestaande toestand Ontworpen toestand 

rijrichting 
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Definitief ontwerpplan Hundelgemsesteenweg 

Hundelgemsesteenweg Jozef Vervaenestraat Frans De Coninckstraat 
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Ontwerpprincipes Hundelgemsesteenweg 

• Brede rijweg met aanliggende fiets- en voetpaden 

• Beperkte parkeergelegenheid 

• Bijkomende schakel vormen in het fietspadennetwerk: aanleg 

fietspaden in rode asfalt aan beide zijden van de weg 



Overzicht rijrichtingen  
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Adolf Van Ooteghemstraat 

Hundelgemsesteenweg 

Frans De Coninckstraat 

Bestaande  

rijrichting 

Nieuwe rijrichting 



 

 

 

 

Fleur je gevel op 

met een geveltuin 

 
 

En maak je straat gezelliger! 

 

24 



25 

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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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


 

Riolering 
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FARYS/TMVW 

Mevr. Liselotte Verwee 



Soorten 

riolering 



Gemengde riolering 
31 

■  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 infiltreren en bufferen 

 

 

 



 Binnen dit project: gesloten bebouwing  dit betekent dat eigenaars enkel 

regenwater moeten afkoppelen, voor zover er hiervoor binnenin of onder de 

woning geen leidingen moeten aangelegd worden. In de praktijk betekent dit 

veelal dat enkel de voorste dakhelft moet afgekoppeld worden (via een 

regenwaterpijp). 

 

• Rijwoning met regenwaterpijp aan voorgevel = zelf niks doen.  

– Wanneer de riolering vervangen wordt > uw regenwaterpijp zal aangesloten 

worden op de leiding voor regenwater 

 

• Rijwoning zonder regenwaterpijp aan voorgevel = regenwaterpijp voorzien en 

afkoppelen voorste dakhelft!  Best voor aanvang van de werken. 

 

• Project: Gesloten bebouwing!  

–  -> regenwater afkoppelen voor zover geen inpandige werken noodzakelijk 

(geen tussenkomst) 

• Open- en halfopen bebouwing -> volledig afkoppelen 

 

Riolering: aanleg gescheiden 

riolering 
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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 



Help ons de  

rioleren proper 

te houden! 
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Niet in de riool! 

■ Via de straatroosters gaat het regenwater rechtstreeks naar 

beken en rivieren. 

■ Top drie van vervuilers 

 Zwerfvuil en ander afval 

 Vet en olie 

 Resten van pleister cement en beton door het spoelen van betonmixers 

■ Gevolgen 

 Verstoppingen 

 Geurhinder 

 Wateroverlast 

 Milieuvervuiling 
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https://vimeo.com/farysmultiservice/nietinderiool
https://vimeo.com/farysmultiservice/nietinderiool


 

Fasering en  

Minder Hinder 

 

39 

Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Dhr. Dirk De Baets 



Fasering en planning  
Geschatte startdatum: juni 2017 
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Waar en hoelang? Wat? 

Fase 1 
Hundelgemsesteenweg (deel) 

(60 dagen) 
Integrale heraanleg 

Fase 1.1 
Vanaf kruispunt Jozef 

Vervaenestraat tot huisnr. 142 

& aanleg parking onder de E17 

Fase 1.2 
Vanaf huisnr. 142 tot net voorbij 

spoorwegbrug & aanleg plein 

aan de Hundelgemsesteenweg 

Fase 2 
Frans De Coninckstraat 

(ongeveer 5 maanden) 
Integrale heraanleg 

Fase 2.1 
Vanaf Hundelgemsesteenweg tot 

en met Moriaanstraat 

Fase 2.2 
Vanaf Moriaanstraat tot aan 

nieuwe parking onder E17 

Fase 3 
Adolf Van Ooteghemstraat 

(ongeveer 5 maanden) 

Integrale heraanleg + aanleg 

groenzone aan autostrade 

Tijdsduur van de werken is onder voorbehoud en afhankelijk van werf- en/of weersomstandigheden 



Fasering en planning  
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• Minder hinder ≠ geen hinder 

– Gefaseerde uitvoering  

– Zo snel mogelijk minderhindersteenslag 

– Maximale toegankelijkheid 

– Voetgangersbruggen 

– Voetpad blijft zo lang mogelijk liggen 

 

 

 

 

 

 

Minder hinder 
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Werkwijze  

Stap 1 - opbreken van de rijweg 
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Werkwijze 

Stap 2 - plaatsen riolering 
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Werkwijze 

Stap 3 - plaatsen minderhindersteenslag  
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Werkwijze 

Stap 4 – aansluiten leidingen op hoofdriolering  
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Werkwijze 

Stap 5 - plaatsen wegkoffer en lijnvormige 

elementen (boordstenen enz.) 
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Werkwijze 

Stap 6 – asfalteren (gewone rijweg) 

  – straatbreed plaveien (woonerven) 
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Werkwijze 

Stap 7 - verharden voetpaden/fietspaden 
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Mobiliteit 

Omleidingen 
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Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Dhr. Dirk De Baets 



Fasering Mobiliteit 
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• Werfzone eerste fase (volgende fasen worden tijdig via 

bewonersbrieven aangekondigd) 



Mobiliteit tijdens de werken 
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• Werfzone Hundelgemsesteenweg 

– Tussen Jozef Vervaenestraat tot voorbij de Frans De 

Coninckstraat (tot onder de brug) 

• Afgesloten langs beide rijrichtingen 

– Voor autoverkeer, zwaar verkeer en busverkeer 

• Meestal toegankelijk voor fietsers  

• Niet afgesloten voor voetgangers 



Omleidingen tijdens de werken 
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• Autoverkeer en zwaar verkeer: zoveel mogelijk via hoger wegennet 

– Omleiding richting Merelbeke/Ledeberg 

 B 401  E17 Gentbrugge  

 Sint-Lievenspoort  Keizersvest  N9 (zwaar verkeer) 

– Omleiding richting Gent 

 Vanaf Merelbeke  R4 en afrit Ghelamco Arena 

– Lokale omleiding richting Gent (signalisatie ter plaatse) 

 Via Moscouviaduct  Oefenpleinstraat  N9 

– Lokale omleiding richting Merelbeke/Ledeberg (signalisatie ter plaatse) 

 Jacques Eggermontstraat  Ledebergplein  Hoveniersstraat  N9 



Omleidingen tijdens de werken 
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Werfzone 

Richting Gent 

Richting Merelbeke/Ledeberg 

Zwaar verkeer 

Richting Merelbeke/Ledeberg 

 



Omleidingen tijdens de werken 
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• Busverkeer 

– Omleiding richting Merelbeke/Ledeberg 

 Brusselsesteenweg (N9)  Peter Benoitlaan  

Moscouviaduct  Peter Benoitlaan 

– Omleiding richting Gent 

 Vanaf Peter Benoitlaan  Mellestraat  

Moscouviaduct  Jules de Saint-Genoisstraat  

Brusselsesteenweg (N9) 



Omleidingen tijdens de werken 
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• Fietsverkeer 

– Omleiding richting Merelbeke/Ledeberg 

 Via de Jozef Vervaenestraat  Moriaanstraat  

Frans De Coninckstraat 

 Loskaai 

– Omleiding richting Gent 

 Via de Frans De Coninckstraat  Moriaanstraat  

Jozef Vervaenestraat 

 Loskaai 

• Voetgangers 

– Doorgang mogelijk 



 

Mevr. Rika De Belder 

Moderator 

 

Communicatie en 

vragen 
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Communicatie 

 

 

Wat? Hoe op de hoogte? 

• Voorontwerpplannen • Infoavond november 2014 

• Werken nutsmaatschappijen  • Afgerond 

• Plannen definitief 

     Start wegen- en rioleringswerken 

• Infoavond 25-04-2017 

• Start van de werken 

• Praktische info 

• Timing, fases 

• … 

• Aannemer, concrete (eind)data, 

details van de werken, 

contactpersonen 

• Bewonersbrieven voor de start van 

de werken 

• Opdrachtgever: Stad Gent – Projectleider Céline Borgonie 

(celine.borgonie@stad.gent) 

 

• Partner: FARYS/TMVW 
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Praktische informatie 

 

 

• Afhankelijk van de werken zal het niet altijd mogelijk zijn om met 

de auto tot aan de woning te rijden 

• Afval wordt verzameld door de aannemer: brief Ivago volgt nog. 

Gelieve uw afval tijdig buiten te plaatsen. 

• De aannemer start om 7u 

• Aanspreekpunt is de werfleider/aannemer 
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Communicatie 

Praktisch 

• Alle info van vanavond: is terug te vinden op 

www.stad.gent/openbarewerken  
(zoekterm: Frans De Coninckstraat) 

 

 

 

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

Postbuzz 

• Nieuw communicatiekanaal van Stad Gent 
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Communicatie 

Straatgeveltuin 

 

 

 

 

 

• Procedure 

 Wanneer melden?  

 Op moment van plaatsen riolering 

 Hoe melden? 

 Eerst aanmelden via website Stad Gent: www.stad.gent 

(zoekterm: geveltuin) 

 Vervolgens melden aan projectleider:  

 Céline Borgonie 

 E-mail: celine.borgonie@stad.gent 

 Tel.: 09 266 79 17 

 

 

http://www.stad.gent/
mailto:celine.borgonie@stad.gent
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Communicatie 

Afkoppelen 
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Welkom met vragen of reacties 

 
• Definitieve ontwerpplannen 

• Riolering 

• Timing & fasering 

• Praktisch 

• Mobiliteit – omleidingen &  parkeren 

• Contactpersonen 

 



Dank u voor uw aandacht.  

Welkom bij de tafels met de 

definitieve ontwerpplannen. 
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Overzicht projectzone  
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Adolf Van Ooteghemstraat 

Hundelgemsesteenweg 

Frans De Coninckstraat 


