
 

 

Departement Publieke Ruimte  
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Woodrow Wilsonplein 1 – Blok B – 4de verdieping | 9000 Gent | Tel. 09 266 79 00 | Fax 09 266 79 39 
 
Bus 5/6/52/53/54/55/55s/57/58/70/71/72/73/74/76/77 - Tram 21/22/4 
 

tdwegen@stad.gent | www.stad.gent  
 

  

 

  

 

   

Binnenloopmoment over de voorontwerpplannen voor de Oscar De Gruyterstraat en de Rode Kruisstraat 
 
Geachte, 
 

Op donderdag 15 maart 2018 organiseert de Stad Gent een binnenloopmoment over de Oscar De 
Gruyterstraat en de Rode Kruisstraat. De Stad Gent plant de volledige heraanleg van deze straten. De eerste 
voorlopige concepten zijn klaar en bespreken we graag samen met u.  
 
Oscar De Gruyterstraat 
Het concept voor de Oscar De Gruyterstraat gaat uit van volwaardig éénrichtingsverkeer van de Peter 
Benoitlaan in de richting van de Jean Jaurèslaan. Door de invoering van éénrichtingsverkeer is de rijweg in 
het nieuwe ontwerp smaller. Daardoor komt er aan de kant van de even huisnummers ruimte vrij voor een 
doorlopend voetpad en een volwaardige groenstrook met bomen. Aan de kant van de oneven 
huisnummers is ook een voetpad voorzien en komt er een parkeerstrook, waarin ook bomen geplant 
worden. Het nieuwe concept  maakt de straat veiliger, rustiger en vooral groener. 
 
Rode Kruisstraat 
In de Rode Kruisstraat blijft tweerichtingsverkeer behouden. De rijweg wordt ook hier smaller waardoor 
kruisen enkel kan op de daartoe ingerichte kruisingszones. Hoffelijk verkeer geniet de voorkeur. Aan de 
zijde van de even huisnummers komt een doorlopend voetpad met een aangrenzende parkeerstrook. Aan 
de zijde met de oneven nummers komt een luwe berm, die functioneert als wadi.  
 
Wat is een wadi? 
Het woord ‘wadi’ staat letterlijk voor Water Afvoer Door Infiltratie. In de praktijk zien wadi’s eruit als een 
soort verlaagde groene bermen, waar het regenwater de tijd krijgt om geleidelijk aan in de bodem te 
dringen (te infiltreren). Het schone regenwater gaat hierbij niet naar de riolering, maar kan ter plekke 
wegzakken in de grond. Proper regenwater hoeft immers niet naar de riolering. Meer nog, 

contactpersoon Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 
Stijn Bernaerdt 
stijn.bernaerdt@stad.gent  
09 266 77 09 

  20 februari 2018 

 



waterzuiveringsinstallaties werken zelfs beter wanneer ze vooral echt afvalwater en minder regenwater 
moeten verwerken. Het afvoeren van regenwater via wadi’s zorgt hiervoor. 
 

Binnenloopmoment 
Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze brief, dan bent u van harte welkom op het 
binnenloopmoment van de Stad Gent. U kunt er vrijblijvend de plannen inkijken en vragen stellen. 

Met de meeste hoogachting, 
 

              
 
ir. Dirk De Baets      Filip Watteeuw 
Directeur-manager     Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
 

 
Het binnenloopmoment gaat door in Open Huis De Porre – Jules De Saint-Genoisstraat 101 in 9050 
Gentbrugge - op donderdag 15 maart 2018. U kan tussen 19 uur en 21 uur doorlopend een 
persoonlijke toelichting over de plannen krijgen. 
 
Informatie 
Na het binnenloopmoment vindt u het conceptplan terug op de website van de Stad Gent – 
www.stad.gent/openbarewerken (Gentbrugge).  
 
Procedure 
Deze avond is een eerste kennismaking met het conceptplan. Dit betekent echter niet dat de werken 
onmiddellijk starten. Graag luisteren we eerst naar u. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken 
zullen zeker nog een aantal jaar op zich laten wachten en worden sowieso pas na de volledige 
heraanleg van de Jules De Saint-Genoisstraat en omgeving aangevat.  
Wij hopen u te mogen verwelkomen. 
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