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Hoe zal mijn straat 

eruitzien?  

Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Dhr. Dirk De Baets 
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Welke straten?  

• Nekkersputstraat 

• Peerstraat 

• Druifstraat 

• Bellefleurstraat 

• Perzikstraat 

• Nimfenstraat 

• Folke Bernadottestraat 

• Jozef De Veusterstraat 

• Kraaidam (deel) 
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Projectzone - situering 

Kraaidam 

Nekkersputstraat 

Perzikstraat 

Peerstraat 

Druifstraat 

Bellefleurstraat Nimfenstraat 

F. Bernadottestraat 

J. De Veusterstraat 



Waarom heraanleg? 

• Noodzaak tot heraanleg wegenis en riolering 

• Riolering is in slechte staat 

• Veel interventies op de riolering  aanpak is nodig 

• Meer groen  

• Inspelen op een veranderend klimaat 

• Minder verharden, meer groen  

(o.a. i.f.v. verkoeling en vasthouden van regenwater) 

• Verhogen veiligheid 

• Bredere voetpadstroken (groen + betegeling) 

• Asverschuiving bij de school 

• Kruispunten met verhoogde inrichting in duidelijk zichtbare  

roodbruine asfalt 

 

  



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 

• Jeugddienst 

• Dienst Sociale Voorzieningen 

• Dienst Beleidsparticipatie 

• Brandweer 

7 



Uitgangspunten nieuw ontwerp 
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• Inzetten op voetgangers 

• Meer ruimte voor voetgangers (bredere voetpadstroken) 

• Inzetten op fietsers 

 Druifstraat als belangrijke fietsdoorsteek naar de Bourgoyen-

Ossenmeersen  

 Druifstraat als sluitstuk van de Rode Loper, een verkeersluwe as, 

dwars door de Brugse Poort 

 Nieuw fietspad in het verlengde van de Perzikstraat naar het 

Westerringspoor 

 Toename aantal fietsenstallingen 



Uitgangspunten nieuw ontwerp 
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• Inzetten op veilige omgevingen 

 Asverschuiving als snelheidsremmer bij school het Kriebelhuis 

 Verhoogde inrichting op de kruispunten (en uitbreiding aan school 

Boomhut) 

 Insnoering kruispunten/voetpaduitstulpingen 

• Inzetten op een kindvriendelijke stad 

 Spelprikkels, groenzones, zitbankjes 
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 • Inzetten op een kindvriendelijke stad 



Uitgangspunten nieuw ontwerp 
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• Inzetten op: openbaar domein als verblijfs-, en 

ontmoetingsruimte 

 Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in een informele sfeer 

 Groenzones met zitbanken, verspreid over het project 

 Woonerf in de Jozef De Veusterstraat en een deel van Kraaidam 

• Inzetten op: groen en klimaatadaptatie 

 Het karakter van de groene omgeving in alle woonstraten nog 

versterken door het behoud van de waardevolle bomen en het 

aanvullen met nieuwe bermen, bomen en ander groen 

 Straatgeveltuintjes, groenstroken en groenzones 

 Bufferbekken voor regenwater voorzien aan hondenlosloopweide 

 Wadi’s 

 



• Inzetten op een klimaatrobuuste stad/klimaatadaptatie 
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Wateroverlast - droogte Hittestress 



1. Ontharden (doorlatend) 
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• Inzetten op klimaatrobuuste stad/klimaatadaptatie in 

openbaar domein 



2. Inbreng van groen 
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• Inzetten op klimaatrobuuste stad/klimaatadaptatie in 

openbaar domein 



3. Inbreng van water 
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• Inzetten op klimaatrobuuste stad/klimaatadaptatie in 

openbaar domein 



Algemene kenmerken van het nieuwe voorontwerp 

• Alle kruispunten zijn: 

– verhoogd (= snelheidsremmend) 

– uitgevoerd in roodbruine asfalt (= duidelijk zichtbaar) 
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Algemene kenmerken van het nieuwe voorontwerp 

• Alle parkeerstroken : 

– zijn uitgevoerd in kasseien met een waterdoorlatende opbouw 

– hebben plantvakken met bomen, waar mogelijk 

 

• De rijweg: 

– is overal in asfalt 

 

• Maximale aanwezigheid van  

fietsenstallingen in het volledige  

projectgebied 
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sfeerbeeld 



Peerstraat 

Voorontwerp 
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Peerstraat 
(tussen kruispunt Isegrimstraat en Perzikstraat) 
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Verhoogde kruispunten in 

roodbruine asfalt 

• Veilige verhoogde asverschuiving ter hoogte van kleuterschool  

‘Het Kriebelhuis’  snelheidsremmend 

• Groenzone voor basisschool De Boomhut met zitbanken en een wadi 

• Een wadi is een verlaagde groene zone waar regenwater de kans krijgt om 

traag in de bodem te dringen 

 

Perzikstraat 

Peerstraat 

Verhoogde asverschuiving in 

roodbruine asfalt 

Groenzone voor basisschool 

De Boomhut met banken en 

een wadi 



Peerstraat: toekomstbeeld 
(schoolomgeving Boomhut) 
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Peerstraat 
(tussen kruispunt Perzikstraat en Bellefleurstraat) 
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Verhoogde kruispunten in 

roodbruine asfalt 

• Extra fietsenstallingen en ruimte voor bakfietsen  

aan basisschool De Boomhut 

• Parkeerstroken in kasseien  

• Groenzones met bomen tussen voetpad en parkeerstrook 

Perzikstraat 

De Boomhut 

Druifstraat Bellefleurstraat 

sfeerbeeld 



Peerstraat 
(tussen kruispunt Bellefleurstraat en Rooigemlaan) 
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Verhoogde kruispunt in 

roodbruine asfalt 

• Extra veel fietsenstallingen t.h.v. het zwembad en ruimte voor bakfietsen 

• Meer groen met zitbanken aan kruispunt met de Rooigemlaan 

• Autodeelplaats bij de Rooigemlaan blijft, maar komt vlakbij op een nieuwe locatie 

• Niet langer dwars-, maar langsparkeren aan zwembad 

– Onveilig in/uitrijden bij dwarsparkeren 

– Nieuwe inrichting komt enkel op officieel openbaar domein (momenteel een deel  

op privaat domein  oneigenlijk gebruik) 

 

 

 

Fietsenstallingen 

Nimfenstraat 

Bellefleurstraat 

Rooigemlaan 

Langsparkeerplaatsen 



Peerstraat: toekomstbeeld 
(omgeving zwembad) 
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Druifstraat 

Voorontwerp 
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Druifstraat 
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• Eenzijdige parkeerstrook in kasseien 

met bomen aan de kant van de even 

huisnummers 

• Bijkomend doorlopende groenzone 

tussen voetpad en parkeerstrook aan 

de kant van de even huisnummers 

• Groenslingers op regelmatige 

plaatsen, dwars over de Druifstraat, 

vastgemaakt aan palen, los van de 

woningen 

 

 

 

• Spelprikkels: stimuleren om te spelen 

en de straat te beleven 

 

 

 

Peerstraat 

Nekkersputstraat 

Rode loper: een 

verkeersluwe as 

door de Brugse 

Poort 
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Druifstraat krijgt  

verlengstuk rode loper 

 

De rode loper 

 
•doorkruist de volledige 

Brugse poort 

 

•is een verkeersluwe as 

 

•op maat van voetgangers en 

fietsers 

 

•maakt via de Druifstraat de 

verbinding met Bourgoyen-

Ossenmeersen 

 

•is heel herkenbaar: rode 

stenen in visgraatmotief 

 

Kaart 2012 



Druifstraat: toekomstbeeld 
(aan kruispunt met Peerstraat) 
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Bellefleurstraat 

Voorontwerp 
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Bellefleurstraat 
(tussen kruispunt Peerstraat en Rooigemlaan) 
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Verhoogd kruispunt in 

roodbruine asfalt 

• Parkeerstrook met bomen 

enkel aan de kant van de 

oneven huisnummers (anders 

dan huidige situatie) 

• Standaard straatgeveltuintjes 

voor iedere gevel 

 
Fietsenstalling 

Bellefleurstraat 

Peerstraat 

Rooigemlaan 

sfeerbeelden 



Bellefleurstraat: toekomstbeeld 
(tussen kruispunt Peerstraat en Rooigemlaan) 
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Nekkersputstraat 

Voorontwerp 
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Nekkersputstraat 
(tussen kruispunt Isegrimstraat en kruispunt Nimfenstraat) 
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Groenzone 

• Parkeerstroken in kasseien met bomen en/of  

groenzones met bomen waar mogelijk 

• Groenzone op kruispunt Nekkersputstraat met de Papiermolenstraat 

– Zitbankjes, groen, fietsenstallingen en spelprikkels 

• Toegang tot de Bourgoyen-Ossenmeersen via de Papiermolenstraat  

• Bufferbekken voor regenwater aan de Papiermolenstraat 

Groenzone 

Nekkersputstraat 

Nimfenstraat Perzikstraat Druifstraat 

Papiermolenstraat 



Nekkersputstraat 
(tussen kruispunt Nimfenstraat en kruispunt Rooigemlaan) 
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Verhoogd kruispunt 

in roodbruine asfalt 

• Hetzelfde profiel wordt doorgetrokken in de rest van de Nekkersputstraat 

– Extra fietsenstallingen 

– Rijbaan in asfalt 

– Parkeerstroken in kasseien met bomen 

Nimfenstraat Nekkersputstraat 

Rooigemlaan 



Nekkersputstraat: toekomstbeeld 
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Perzikstraat 

Voorontwerp 
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Perzikstraat 
(tussen kruispunt Nekkersputstraat en Peerstraat) 
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• Al het bestaande groen 

blijft behouden en wordt 

verder aangevuld 

• Standaard 

straatgeveltuintjes voor 

iedere gevel 

• Eénzijdige parkeerstrook 

aan de kant van de 

oneven huisnummers 

 

Kruispunten in 

roodbruine asfalt 

Fietsenstalling 

Perzikstraat 

Nekkersputstraat 

Peerstraat 



Nieuw fietspad 
(in het verlengde van de Perzikstraat) 
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• Nieuw vrijliggend fietspad 

in het verlengde van de 

Perzikstraat, richting 

Bourgoyen-Ossenmeersen 

• Aansluiting op het 

Westerringspoor 

 

Perzikstraat Nekkersputstraat 



Nimfenstraat 

Voorontwerp 
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Nimfenstraat 
(tussen kruispunt Nekkersputstraat en Rooigemlaan) 
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• Bestaande toestand: 

volledig betegeld   

geen groen 

• Ontwerpplan: 

inzetten op groen 

• Parkeerstroken in 

kasseien met bomen 

(tweezijdig) 

• Schuin parkeren  

(kant zwembad) wordt 

langsparkeren 

• Inbreng van groenstrook 

met bomen aan de kant 

van het zwembad 

Kruispunt in 

roodbruine asfalt 

Nekkersputstraat 

Nimfenstraat 

Rooigemlaan 



Folke Bernadottestraat 

Voorontwerp 
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Folke Bernadottestraat 
(tussen kruispunt Nekkersputstraat en M.L. Kingstraat) 
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Kruispunten in 

roodbruine asfalt 

Nekkersputstraat 

M.L. Kingstraat 

F. Bernadottestraat 

• Bestaande toestand: 

volledig betegeld   

geen groen 

• Ontwerpplan: 

inzetten op groen 

• Parkeerstroken in 

kasseien met bomen of 

plantvakken 



Jozef De Veusterstraat 

en Kraaidam (deel) 

Voorontwerp 

42 

sfeerbeeld karrenspoor 



Jozef De Veusterstraat en Kraaidam (deel) 
(tussen kruispunt M.L. Kingstraat en doodlopend stuk Kraaidam) 
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Jozef De Veusterstraat 
• Inrichting als woonerf 

• Rijbaan met karrenspoor 

 

 

Woonerf met 

karrenspoor 

Kraaidam 

sfeerbeeld 



Jozef De Veusterstraat en Kraaidam (deel) 
(tussen kruispunt M.L. Kingstraat en doodlopend stuk Kraaidam) 
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Jozef De Veusterstraat • Inrichting als woonerf 

• Snelheid 20 km/uur 

• Rijbaan met karrenspoor 

• Geen parkeerstrook  

parkeren op individuele 

opritten 

• Inzetten op maximale 

ontharding en groen  

overgang naar en link met 

De Leie 

• Wadi aan de kant met de 

oneven huisnummers 

 

 

Woonerf met 

karrenspoor 

Kraaidam 



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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- Verkeersafwikkeling blijft dezelfde 

- Rijrichtingen blijven behouden 

- Overal zone 30 

- Uitzondering woonerven: 20 km/uur 

- Rode Loper in de Druifstraat 

- Verkeersluwe as voor voetgangers en fietsers 

- Veilige fietsverbinding tussen Groene Valleipark en 

Bourgoyen - Ossenmeersen 

- Maximale plaatsing fietsenstallingen 

- Ook ruimte voor bakfietsen 

Mobiliteit 
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- Parkeerbalans 

- Vermindering aantal parkeerplaatsen in het projectgebied 

- Redenen 

- Verwijderen dwarsparkeren 

- Perzikstraat – Druifstraat: van tweezijdig naar 

eenzijdig parkeren 

- Inzetten op verkeersveiligheid en groen 

- Jozef De Veusterstraat en Kraaidam worden een 

woonerf met wadi’s  parkeren op eigen oprit 

Mobiliteit 



FARYS 

 

 

Riolering en 

afkoppeling  



Riolering 

NU:  

gemengd rioleringsstelsel  

= 1 leiding voor afvalwater en regenwater 

TOEKOMST: 

gescheiden rioleringsstelsel.  

- 1 leiding voor afvalwater (DWA) 

- 1 leiding voor regenwater (RWA) 

49 

Afkoppelen 



 

 
 

Riolering 
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• Een link naar een filmpje over afkoppelen van regenwater vindt u 

op deze website: 

 

 

 

  

https://vimeo.com/farysmultiservice/regenwaterafkoppelen 

https://vimeo.com/farysmultiservice/regenwaterafkoppelen


 

Nieuw gescheiden rioleringsstelsel 

• Aparte afvoer van regen- en afvalwater 

• Oude riolering eruit – nieuwe gescheiden riolering in de plaats 

• Nieuwe (huis)aansluitingen nodig op nieuwe riolering 

 

Afkoppelen/Aansluiten  

• Steeds verplicht bij aanwezigheid riolering op openbaar domein 

 

Subsidies mogelijk voor particulieren bij rioleringswerken 

 
 

Riolering 

51 



 

• Start nutswerken:  

 Voor de wegen- en rioleringswerken 

 Afzonderlijke bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen 

 Startdatum nog niet gekend 

 

• Start wegen- en rioleringswerken:  

 Eind 2019/begin 2020 

 

 

Planning van de werken 
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Mevr. Machteld Weyts 

Moderator 

 

Communicatie en 

vragen 

53 
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Communicatie 

 

 

Wat? Hoe op de hoogte? 

• Voorontwerpplannen • Infoavond 27/06/2018 

• www.stad.gent/openbarewerken 

(zoekterm: Nekkersputstraat)  

• 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: terug te vinden op 

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

 

 

 

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

Postbuzz 

• Extra communicatiekanaal van Stad Gent 
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Communicatie 

Contactpersonen 

 

 

 

 

 

Bea Lambrecht Projectleider Stad Gent 

Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Tel: 09 266 79 36 

Mail: beatrijs.lambrecht@stad.gent   

Vermeld als onderwerp: Nekkersputstraat – ontwerp 
 
Hebt u een bedrijf in het projectgebied?  
Laat dit weten aan Mevr. Beatrijs Lambrecht 

Liselotte Verwee Projectleider FARYS/TMVW 

Bezoekadres: Stropstraat 1, 9000 Gent 

Tel: 09 242 57 02 

Mail: liselotte.verwee@farys.be    

Vermeld als onderwerp: Nekkersputstraat - ontwerp 

mailto:Beatrijs.lambrecht@stad.gent
mailto:liselotte.verwee@farys.be
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Communicatie 
Straatgeveltuinen 
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Communicatie 

Afkoppelen 

 

 

 



Dank u voor uw aandacht.  

Welkom bij de tafels 

met de voorontwerpplannen 



Projectzone - situering 

Kraaidam 

Nekkersputstraat 

Perzikstraat 

Peerstraat 

Druifstraat 

Bellefleurstraat Nimfenstraat 

F. Bernadottestraat 

J. De Veusterstraat 


