
Informatievergadering 

Wittewalle en omgeving: 

start van de werken 

Welkom 

28 maart 2018 
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Sprekers voor vanavond 

• Dhr. Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Stad Gent 

• Mevr. An Devaere 

Accountmanager - Aquafin 

• Dhr. Dirk De Baets 

Directeur-manager  

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Stad Gent 

• Dhr. Thomas Walleyn 

Projectleider – Farys 

• Dhr. Tim Bracke 

Consulent Mobiliteitsbedrijf – Stad Gent 

 

 

  



Collector John Kennedylaan 

Fase 2  

An Devaere 



1991 
30% gezuiverd 

 

2018 
83% gezuiverd 

 

Waarom deze werken? 



Waarom deze werken? 

• Bekijk het filmpje van Aquafin via deze link: 

https://youtu.be/CdgNPuPM5eE 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/CdgNPuPM5eE
https://youtu.be/CdgNPuPM5eE


Waarom deze werken? 



Waar komen er nieuwe rioleringen? 



Geschiedenis en 

projectzone 

Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Dhr. Dirk De Baets 
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Geschiedenis 

• 2011: conceptstudie Stad Gent 

• 2011 – 2013: studieopdracht (voorontwerpstudie) 

• 2014: opstart coördinatie nutsleidingen (omvangrijke  verplaatsingswerken) 

• 2014: informatieavond toelichting voorontwerpplannen 

• 2015 – 2016:  ingrijpende werken aan de nutsleidingen 

• 2017: administratieve procedure (aanbesteden & gunnen aannemer) 

• Vandaag: informatieavond start van de werken 

• Mei 2018: start van de werken 
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Projectzone – betrokken straten 

• Wittewalle: integrale vernieuwing volledige straat 

– Aanleg deel woonerf tot kruispunt Eeckhoutdriesstraat 

– Aanleg deel woonerf tussen kruispunt Wittewalle en kruispunt 

Bredestraat 

• Borkelaarstraat: integrale vernieuwing volledige straat 

• Bredestraat 

– 2 kleine delen: t.h.v. kruispunt Wittewalle en t.h.v. kerkhof                  

 hinder minimaal 

• Imsakkerlaan 

– Enkel persingen  geen hinder voor omwonenden 

• J. F. Kennedylaan: aanleg vuilwaterleiding in bermen 

–  geen hinder voor omwonenden 
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Projectzone woonstraten 
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Krachtlijnen van het ontwerp Wittewalle 

• Veiligere kruispunten in rode asfalt 

– Kruispunten met Gasthuisstraat,                     Borkelaarstraat, 

Molzelestraat en Bredestraat 

• Rijweg in asfalt 

– Rijweg van ca. 5 meter met betonnen kantstroken 

– Opritten in grijze betonstraatstenen 

– Rijrichtingen blijven behouden 

• Groene bermen en bomen aan beide zijden van de weg 

• Verhoogde bushalte t.h.v. Jozef Paelinckstraat 
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Krachtlijnen van het ontwerp Wittewalle 

• Verhoogde bushalte t.h.v. Jozef Paelinckstraat 
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Krachtlijnen van het ontwerp Wittewalle 

• Woonerf in deel Wittewalle tot kruispunt Eeckhoutdriesstraat 

 

Wegneembare 

paaltjes 

Woonerf 



• Groot plateau in bordeauxbruine asfalt in Bredestraat 

• Verbinding tussen Wittewalle en Bredestraat: geknipt ter hoogte 

van Wittewalle  woonerf 

• Verbinding in grijze betonstraatstenen met centrale greppel 

Verbinding met knip 

 woonerf: inrijden 

via Bredestraat 

Krachtlijnen van het ontwerp Bredestraat 



• Rijweg van 5 meter breed in asfalt 

• Aanplanting van nieuwe bomen  

• Enkele met grasdallen verharde parkeerplaatsen 

• Overgang naar fietspad op 2/3de van straat 

Parkeerplaatsen 

Krachtlijnen van het ontwerp Borkelaarstraat 



• 2/3de Borkelaarstraat: rijweg opgebroken + vervangen door fietspad 

van 3 meter breed 

• Overgang: gemarkeerd door vaste paaltjes 

Fietspad 

Krachtlijnen van het ontwerp Borkelaarstraat 

Vaste 

paaltjes 



Stand van zaken en 

fasering 

 

FARYS 

Dhr. Thomas Walleyn 
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Een volledig nieuw ontwerp voor 

• de straten 

• maar ook voor de riolering! 

 

In dit project komt een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte 

afvoer van regen- en afvalwater. 

 

• Oude riolering eruit – nieuwe gescheiden riolering in de plaats 

• Dus ook nieuwe (huis)aansluitingen nodig op de nieuwe riolering 

• Een nieuwe huisaansluiting is normaal gezien betalend 

• MAAR n.a.v. wegen- en rioleringswerken vallen deze 

‘huis’aansluitingen ten laste van FARYS 

• Aansluiten is steeds verplicht bij de aanwezigheid van riolering op 

het openbaar domein!  

 

Riolering 
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Riolering - afkoppelen 
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• Bekijk het filmpje van Farys via deze link: 

https://vimeo.com/farysmultiservice/regenwaterafkoppelen 

 

 

 

  

https://vimeo.com/farysmultiservice/regenwaterafkoppelen


Stad Gent: subsidies voor particulieren 
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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 

 



Stand van zaken voor dit project 
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• 200 tal percelen werden bezocht 

− nog niet iedereen overeenkomst 

− oproep tot reactie/ uitvoering afkoppelingswerken 

− deadline – eind 2019 

• Specifieke vragen na presentatie 

− afkoppelingsdeskundige SB Sweco/Farys zijn aanwezig 

 

     

 



Fasering en planning Wittewalle 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 



Fasering en indicatieve planning 
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• Start van de werken: mei 2018 

• Streefdoel einde van de werken: eind 2019 

Waar ? Timing 

Fase 1 Wittewalle: 

Vanaf Kennedylaan tot en met 

kruispunt Eekhoutdriesstraat 

Start: half mei 2018 

Tot: half juli 2018 

Fase 2 Wittewalle: 

Vanaf kruispunt Eekhoutdriesstraat 

tot en met kruispunt 

Borkelaarstraat 

Start: augustus 2018 

Tot: eind 2018 

Fase 3 Wittewalle: 

Vanaf kruispunt Borkelaarstraat tot 

aan kruispunt Bredestraat 

Start: begin januari 2019 

Tot: najaar 2019 

Fase 4 Kruispunt Mostwegel-Bredestraat-

Wittewalle 

Start: najaar 2019 

Tot: begin 2020 



Minder hinder 
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• Minder hinder ≠ geen hinder 

– Gefaseerde uitvoering 

– Zo snel mogelijk minderhindersteenslag 

– Maximale toegankelijkheid 

– Voetgangersbruggen 

 

 

 

 



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 de hoofdriolering  
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Werkwijze 

Stap 5 - plaatsen wegkoffer en lijnvormige 

elementen (boordstenen enz.) 
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Werkwijze 

Stap 6 - asfalteren 
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Werkwijze 

Stap 7 - verharden voetpaden 



Praktisch 
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• Huisvuilophaling 

− Graag huisvuil buiten plaatsen op normale dag van ophaling 

vóór 7u ‘s morgens 

− Indien Ivago niet tot aan uw woning kan omwille van de werken 

zal de aannemer het huisvuil verzamelen op een centrale plaats 

die wel bereikbaar is 

• Hulpdiensten 

− De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en 

rioleringswerken 

− Bij een probleem zorgt de aannemer voor de toegankelijkheid 

van uw woning 

 

 

 

 



 

 

 

Mobiliteit 

Omleidingen 
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Mobiliteitsbedrijf 

Dhr. Tim Bracke 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 
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Omleidingen gemotoriseerd verkeer 



Busomleidingen: Wittewalle - Bredestraat 
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Busomleidingen: Wittewalle - Bredestraat 
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Busomleidingen: collector Kennedylaan 
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Busomleidingen: Collector Kennedylaan doorgaand 

lijnen 73 en 74 
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Busomleidingen:  
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• meer informatie via www.delijn.be/routeplanner 



Communicatie & 

Vragen 

 

Mevr. Soumaya Zaougui 

Moderator 
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Communicatie 

 

 

Wat? Hoe op de hoogte? 

• Voorontwerpplannen • Infoavond najaar 2014 

• Werken nutsmaatschappijen  • Afgerond 

• Plannen en aannemer definitief 

      

• Infoavond 28 maart 2018 

• Start van de werken 

• Praktische info, timing, fases 

• Aannemer 

• … 

• Start van de werken: mei 2018 

 

• Via bewonersbrieven 

• Via website Stad Gent 

• Tijdens de werken • Via bewonersbrieven (per fase) 

• Via brieven aannemer met 

praktische informatie 

• Buurtvertegenwoordiger gezocht op werfvergadering: elke donderdag om 14u 
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Communicatie 

Praktisch 

• Alle info van vanavond: is terug te vinden op 

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

 

 

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

Postbuzz 

• Communicatiekanaal van Stad Gent 
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Communicatie - contactpersonen 

 

 
• Eerste aanspreekpunt tijdens de werken is de aannemer: 

• Besix Infra nv – Dhr. Kristof Van Driessche (werfleider)                       

Contact: 0497 52 05 46  - besixinfra@besix.com 

 

• Projectleider:  

• Mevr. Joke Van den Broecke - joke.vandenbroecke@aquafin.be  

 

• Afkoppelingsdeskundige: studiebureau SWECO                     

• Mevr. Marijke Van Thuyne - marijke.vanthuyne@sweco.be 

 



Dank u voor uw aandacht.  

Vragenronde  
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