
Start bouw van het 
parkeergebouw Ledeberg







Ontwerp Parkeergebouw

• Dhr. Hans Lust
L.U.S.T. Architecten en Haerynck-
Vanmeirhaeghe Architecten
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Parking Ledeberg

• Het parkeergebouw is goed voor
– 500 nieuwe parkeerplaatsen
– Afgesloten fietsenstalling voor P+R fiets

• 40 fietsen
• Uitbreiding mogelijk

– Publiek sanitair
– Oplaadpunten voor elektrische wagens

• 6 plaatsen
• Uitbreiding mogelijk



Parking Ledeberg

• 500 nieuwe parkeerplaatsen
• Komt tegemoet aan verschillende behoeftes:

– Extra parkeerplaatsen voor de buurt 
– Kort parkeren voor de lokale kleinhandel en horeca
– Parking voor de bezoekers aan de winkels in Ledeberg en in 

het bijzonder de zondagsmarkt.
– Parking voor pendelaars en bezoekers van de Gentse 

binnenstad









Start bouw 
Parkeergebouw

Dhr. Jan Bettens en 

Dhr. Davy Van Praet

THV Blaton Denys
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Voorstelling

THV Blaton-Denys



CIT BLATON

CIT Blaton, autonoom algemeen 
aannemingsbedrijf, is prominent aanwezig in 
alle sectoren van de bouwsector. 

o Design & Build
o Residentieel
o Retail
o Hotel
o Kantoren
o Civiele bouwkunde
o Waterbehandeling
o Ziekenhuissector
o Industriële werken



REFERENTIES



o Aanpassing, renovatie en uitbreiding van het bestaande commercieel centrum

voor een totaal van 26.400 m

o Bouw van een nieuwe parking:

 5 verdiepingen, 36,000m²
 1.250 plaatsen

o Bouwheer: Wereldhave Belgium

o Architect:  B-architecten + Jaspers & Eyers

Begin van de werken : September 2012

Einde van de werken : juni 2015
Bedrag : 21.370.056 euro

Shopping Genk

Referenties | Industrie en retail



DENYS

Denys is een multidisciplinaire groep, internationaal actief en 
gespecialiseerd in volgende domeinen:

o Waterwerken
o Kabel- en pijpleidingwerken
o Warmtenetten
o Tunnelling
o Burgerlijke Bouwkunde en Gebouwen
o Restauratie, Renovatie
o Speciale Technieken (funderingswerken)
o Spoorwerken



REFERENTIES



Referenties | Gebouwen

Forensisch Psychiatrisch Centrum, Gent 

Ontwerp, bouw en onderhoud van FPC Gent

Uitvoering: 2011-2014
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Architect:   dJGA + Abscis Architecten

© Abscis Architecten



Voorstelling project

Parkeergebouw Ledeberg



SCOPE VAN DE WERKEN

• Voorbereidende werken (werfomheining, voorbereidende
grondwerken… > zie verder)

• Bemaling en grondwerk
• Funderingen op staal
• Kolommen, balken , wanden: ter plaatse gestort
• Vloerplaten
• Brug kant afrit
• Technieken



UITVOERINGSPERIODE

• Uitvoeringperiode: 4 juni 2018 – 30 november 2019 
(werkdagen)

• Werf normaal gezien toegankelijk tussen 7u00 en 17u30
• Leveringen voorzien vanaf 6u15
• Bouwvakantie: week 29-30-31 (14 juli tot en met 5 

augustus 2018)



UITVOERING

Werf zorgt voor weinig hinder:

• Geen inname van parking tegenover de werf
• Beperkte inname parkeerplaatsen voor laad- en loszone
• Werfverlichting weg van de huizen (‘s nachts)
• Problemen: werfleiding benaderen



UITVOERING

• Veiligheid en kwaliteit zijn uiterste prioriteiten!

Iedereen komt ‘s morgens gezond aan en we willen dat iedereen
‘s avonds gezond terug huiswaarts keert. Dit met minimale hinder 

voor de omgeving.



WERKWIJZE

• Laad- en loszone
• Torenkraan op de werf
• Stockagezone op de werf
• Eigen parking op de werf
• …





EERSTE WERKEN

• Start werken op 4 juni 2018

• Fase 1: ongeveer 3 weken
• Plaatsen werfomheining
• Rooien van bomen
• Opruimen van het terrein
• Intrillen van de berlinerwanden
• Polieren van betonvloeren
• …

• Fase 2: bouwwerken



Op geregelde tijdstippen,
bij ingrijpende acties, posten wij
een briefje in jullie brievenbus. 



CONTACT

Vragen of opmerkingen tijdens de werken

• 09 254 01 11 (telefoonnummer Denys)
• In de werfkantoren op de werf



Communicatie & 
Vragen

Mevr. Nele Vanhooren
Moderator
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Presentatie te vinden op:
• https://mobiliteit.stad.gent/met-de-

auto/nieuws/nieuw-parkeergebouw-ledeberg



Contactpersoon

• Isabel De Kockere 
Adjunct van de directie 
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Tel. : 09 266 28 00
Bezoekadres: Ramen 21, 9000 Gent 
https://mobiliteit.stad.gent



Welkom met vragen of reacties 


