
Heraanleg
Gentstraat-Nauwstraat

infovergadering - 20 maart 2019



Agenda
1) Inleiding en verwelkoming door schepen Carl Hanssens.

2) Toelichting ontwerp –projectzone – riolering+ bovenbouw

3) Wegenis- materiaal + dwarsprofielen+ grondplan

4) Fasering wegenis

5) Verkeerscirculatie - omleiding

6) Praktische afspraken en werkwijze aanleg

7) Afkoppeling door Aquafin

8) Contactinfo

9) Vragen?



Inleiding
Verwelkoming door schepen Carl Hanssens.



Wegenwerken

• Aanleg gescheiden rioleringstelsel
• Vernieuwing bovenbouw  binnen de rooilijn  
• Omleiding van de beek – tracé wegenis



Projectzone wegenwerken



Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

• Aanleg van een gescheiden riolering

(1 riool voor afvalwater en 1 riool voor hemelwater)

Gescheiden riolering als oplossing

• Afvoer van geconcentreerd afvalwater naar 
zuiveringsinstallatie via pompstation

• Afvoer van hemelwater via de Gentstraat in de 
Molenbeek



Ontwerp herinrichting wegen

• Nauwstraat 
• Bestaande riolering blijft behouden voor regenwaterafvoer

• Nieuwe riolering voor vuilwater

• Nieuwe wegenis in de volledige straat 

• Rijweg 6 meter breedte in asfalt met ter plaatse gegoten borduur-
greppel

• Beide zijden een verhoogd fietspad van 1.75 meter in rode beton

• Schrikstrook van 0,25m tussen boordsteen en fietspad

• Restbreedte voetpaden in grijze klinkers (gemiddeld 1,25m)

• 2 snelheidsremmers doormiddel van een sas



Nauwstraat
Voorbeeld algemeen profiel Nauwstraat



Gentstraat

• Richting Belsele :

- Volledige nieuwe rijweg in asfalt 5.90 meter breed, kantstroken inbegrepen

- Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in rode beton 

Richting Sint Pauwels :
- Rijweg 6.2 meter breed, kantstrook inbegrepen, affrezen van de asfalt waar geen riolering komt, 

(dus geen volledige opbraak van de weg waar geen riolering komt)

- Ontdubbeld fietspad in rode beton

• Stopstrepen thv. kruispunt Gentstraat-Nauwstraat 
- Nauwstraat: onderdeel van de dorpslus richting Puivelde en Sinaai => voorrang



Gentstraat
Voorbeeld algemeen profiel 
Gentstraat (richting Belsele)

Voorbeeld algemeen profiel 
Gentstraat (richting Sint-Pauwels)



Toelichting ontwerp

• Dwarsprofiel  Nauwstraat



Toelichting ontwerp

• Sas Nauwstraat (thv. nr 60-64 en nr 114)



Toelichting ontwerp

• Kruispunt Nauwstraat- Gentstraat
• Voorrangswijziging :  Marktstraat - Nauwstraat = voorrangsweg

• Afbuigen fietspad huisnr 110



Dwarsprofiel Gentstraat

• Richting Belsele (pompstation => kruispunt Gentstraat-Nauwstraat)



Dwarsprofiel Gentstraat

• Richting Belsele (Gentstraat 107 => pompstation)



Dwarsprofiel Gentstraat

• Richting Belsele (Gentstraat 107 => Gentstraat 48)



Dwarsprofiel Gentstraat

• Richting Sint-Pauwels (deel zonder riolering)



Dwarsprofiel Gentstraat

• Richting Sint-Pauwels (deel met riolering)



Toelichting ontwerp

• Fietssluis thv Genstraat 48



Veiligheid verhogen door  

• Goed uitgeruste fietspaden conform fietsvademecum.
• Nauwstraat : verhoogd aanliggend 1.75 meter

• Gentstraat : 1.5 meter

• Verkeersremmende maatregelen in Nauwstraat

• Stopstrepen in Gentstraat , dus Marktstraat -Nauwstraat heeft 
voorrang (onderdeel van de dorpslus)

• Beveiligde fietsoversteek in de Gentstraat

• Snelheid in de Nauwstraat: 50km/u



1a

1b

Fase 1a: 03/06/2019 – 20/12/2019

- Plaatsing pompstation

- Aanleg riolering vanaf pompstation 
richting Belsele

- Circa 1100 m

Fase 1b: 15/09/2019 – 20/12/2019

- Aanleg riolering vanaf pompstation 
tot kruispunt Nauwstraat

- Circa 250 m

Aansluitend wegenis in 1 fase

Fasering 



2a

2b

Fase 2a: 07/01/2020 – 05/03/2020

- Aanleg kruispunt Gentstraat - Nauwstraat

Fase 2b: 01/02/2020 – 15/05/2020

- Aanleg Gentstraat vanaf kruispunt 
Nauwstraat tot kruispunt Warme 
Nauwstraat

- Circa 450 m

Fasering 



Fase 3: 16/05/2020 – 30/11/2020

- Aanleg Nauwstraat

- Circa 1200 m

3

Fasering 



Fasering 

Nota : timing is met een reserve voor weerverlet



Verkeerscirculatie - omleiding

• Toelichting door Johan Cooreman (politie Sint-Niklaas, dienst IOW)



Verkeerscirculatie - omleiding



Verkeerscirculatie - omleiding



Verkeerscirculatie - omleiding



Afspraken-
organisatie

De aannemer heeft een werfleider ter plaatse : spreek hem aan ingeval van problemen, beter 
voorkomen dan achter de feiten aan lopen.

Ophaling huisvuil :  de vuilniswagen kan niet tot aan m’n voordeur.  Wat nu ? 

Centraal ophaalpunt waar vuilniswagen toegang heeft, dit punt “verhuist” tijdens de werf. De 
aannemer staat in voor de verzameling van het vuilnis, ook bij het diftarsysteem. De gewone 
afvalregeling blijft gelden => vuilnis op normale tijdstip aanbieden voor de woning

Postbedeling : wijzigt niet

Aannemer moet werf toegankelijk maken voor hulpdiensten

De aannemer is gebonden aan principe : minder hinder, dit betekent dat hij niet alles tegelijk opbreekt 
maar in segmenten werkt, strengen tot maximaal 50 meter mogen openliggen,

Ten alle tijde toegang tot m’n woonst ?

•Te voet/fiets : Ja

•Met de auto : sommige dagen niet :

•a) wanneer riolering geplaatst wordt 

•b) wanneer lijnvormig element in beton gegoten wordt 

•c) gieten van fietspad in beton



Praktische afspraken en werkwijze aanleg

• Toelichting door de aannemer (NV Van Den Berghe Gebroeders)



Planning

• Start uitvoering der werken: maandag 
03/06/2019

• Vermoedelijk einde der werken : 11/2020



Nutsmaatschappijen



Opbraak weg



Aanleg riolering



Huisaansluitingen



Lijnvormige elementen



Voetpaden, fundering



De weg



Impact op het dagelijkse 
leven



Aandachtspunten

Huisvuilophaling: 
• in niet bereikbare werkzone door de aannemer 

te verzamelen naar begin of einde werkzone

• Tijdig buiten te plaatsen voor 7,00 u

• Of zelf buiten werkzone plaatsen



Aandachtspunten

Aansluitingen : 

- Tegen het raam een plannetje aanbrengen 
met de aanduiding van de huidige 
aansluitingen en locatie van de nutsleidingen 
(indien u dit weet)



Private afkoppeling : voorstelling aquafin

• Decretale verplichting (VLAREM)

www.vlario.be

Een gescheiden 
rioleringsstelsel 

heeft enkel zin als de 
juiste waterstroom 

in de juiste riool 
terechtkomt

http://www.vlario.be/


Private afkoppeling : voorstelling aquafin

• Toelichting door Aquafin: werken op eigen terrein



De Vuyst Gertjan 
Afkoppelingsadviseur

Afkoppelingen op privaat terrein





1) Afspraak maken (brief reeds ontvangen)

2) Plaatsbezoek 
➢ In kaart brengen bestaande toestand riolering

➢ Deksels toegankelijk  (+sleutels deksels)

➢ Rioleringsplannen klaarleggen

➢ Bespreken ontwerp

3) Opmaak dossier
➢ Plan bestaande toestand

➢ Plan ontworpen toestand

➢ Meetstaat / raming

➢ Verslag

➢ Overeenkomst 

➢ Subsidieaanvraagdocumenten

4) Akkoordverklaring dossier  (niet akkoord: tegenvoorstel)

5) Uitvoering werken 

6) Keuring werken 

7) Subsidie aanvragen

Verloop afkoppelingsstudie



Wie betaalt wat?

1) Verplichting tot afkoppeling niet opgenomen in bouwvergunning

➢ Eigen aanleg

➢ terugbetaling via tabel forfaitaire bedragen

➢ Aanleg door eigen aannemer

➢ Subsidie maximaal bedrag  raming afkoppelingsstudie

➢ Aanleg door gemeenschappelijke aannemer

➢ 100% van de kosten met een maximum van 3400euro 

2) Verplichting tot afkoppeling wel opgenomen in bouwvergunning

• Geen recht op subsidie / kosten afkoppeling te dragen door de eigenaar 

(bouwovertreding)



Contactinfo
• Studiebureau

GroupD:  info@groupd.eu, tel. 056 71 20 80.

• Stadsbestuur

- Dienst communicatie: communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81.

- Projecten openbaar domein: tim.verfaillie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 21.

• Aquafin

- Contactcenter Aquafin: contact@aquafin.be, tel. 03 450 45 45.

- Gertjan De Vuyst, afkoppelingsadviseur, info@landmeetkantoordevuyst.be, tel. 09 398 27 49, gsm 0494 43 59 35.

• Aannemer

Mols nv – Van den Berghe nv: info@nvVdB.be, tel. 03 735 04 20.

• Online

www.sint-niklaas.be/gentstraat

www.sint-niklaas.be/nauwstraat
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Dank voor uw aandacht!
Vragen?


