
Infovergadering wegen- en 
rioleringswerken in de 

Puitvoetstraat

03 maart 2020



Info avond

• Verwelkoming en inleiding door schepen Hanssens.

• Toelichting van het ontwerp (riolering en bovengrond) door 

studiebureau Irtas.

• Praktische uitvoering van de werken door de aannemer.

• Verkeerssituatie door politie.

• Stand van zaken afkoppeling op privé-domein door 

studiebureau Irtas.

• Vraagronde onder leiding van de schepen.
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situering



Riolering : Omschrijving project

Toestand nu:

• Gemengde riolering: afvoer van afvalwater en proper 
regenwater samen in één buis naar waterloop

• Bestaande riolering in slechte toestand

Doel project: 

• Maximaal scheiden van afvalwater en proper regenwater

• afvalwater sluit aan op gemengde riolering thv Dockx

→ naar zuiveringsstation

• Proper regenwater naar ringgracht thv Dockx

→ tegengaan van wateroverlast



Riolering : Overzicht
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BESIX, een netwerk 
van regionale bedrijven
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• BESIX Infra is dé kennisgedreven aannemer op de Vlaamse en Brusselse markt.

• Actief in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke 
ruimtes, behoort BESIX Infra tot de top 3- spelers op de Belgische inframarkt, voor zowel 
publieke als private opdrachtgevers.

• De vestigingen in Bilzen en Burcht hebben een eigen beton- en recyclagesite. 
Daarnaast beschikt de 100% dochteronderneming BELASCO in Bilzen, Gent en Puurs 
over eigen asfaltproductie – installaties. Dit alles om werken in Vlaanderen en Brussel 
efficiënt te kunnen uitvoeren.

• BESIX Infra profileert zich, naast marktconform, bovendien meer en meer als een 
rasechte partner inzake communicatie, buurtoverleg en het beperken van hinder.

WIE ZIJN WE?



SITE BILZEN
Betoncentrale, 
recyclagecentrum en Asfalt

SITE PUURS SITE BURCHT
Asfaltcentrale Betoncentrale 

Recyclagecentrum
Asfaltcentrale

SCHELLE HOOFDZETEL

SITE GENT
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OPENBARE KLANTEN

Rioolbeheerder Rioolbeheerder Steden en Gemeenten

PRIVATE KLANTEN



Enkele REFERENTIES in de nabije omgeving : 
Vossekotstraat

N70
Uilenstraat

Lange Rekstraat 
Heistraat

Zeshoekstraat/Hamerstraat Stekene
…
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▪ Puitvoetstraat Sint-Niklaas

▪ Budget : € 3.075.376,48 excl. BTW

▪ Opdrachtgever : stad Sint-Niklaas

▪ Voorziene Uitvoeringstijd: 150 werkdagen

HUIDIG PROJECT



dinsdag 3 maart 2020

FASERING VAN DE WERKEN

(Nutsleidingen: Voorafgaand)

start :  16/3/2020

▪ FASE 1A → 16 maart – 8 mei 2020

▪ FASE 1B → 16 maart – augustus 2020

▪ FASE 2A                          →        juni  – december 2020

▪ FASE 2B → november 2020

(behoudens o.a. weersomstandigheden)



Project
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Puitvoetstraat Sint-Niklaas

FASE 1B

Juni – Dec 2020

Nov 2020

16/3 – aug. 2020

16/3/20 – 8/5/20 



VOLGORDE VAN WERKEN



DEEL I

Speciale 
Technieken

Nutsleidingen
(andere opdrachtgevers)

DEEL II

1

0 2

3

Riolering

4

Opbraak

Steenslag
(minder hinder)

5

Huisaansluitingen

6

Lijnvormige 

elementen

7

8
Opritten + afwerking bermen

Fundering, ev.

onderlaag asfalt

VOLGORDE VAN WERKEN

9

Verhardingen



0. NUTSLEIDINGEN
0. Nutsleidingen
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2. Riolering

3. Steenslag (minder hinder)
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5. Lijnvormige elementen

6. Fundering, onderlaag asfalt

7. Opritten + afwerking bermen

8. Verhardingen
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3. STEENSLAG (minder hinder)
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6. FUNDERINGEN + ONDERLAAG ASFALT +   
FIETSPAD IN BETON
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7. OPRITTEN + AFWERKING BERMEN/PARKEERSTROKEN

0. Nutsleidingen

1. Opbraak

2. Riolering

3. Steenslag (minder hinder)
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8. VERHARDINGEN kassei in parkeerstroken

0. Nutsleidingen

1. Opbraak

2. Riolering
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8. VERHARDINGEN toplaag asfalt

0. Nutsleidingen
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MINDER HINDER



‘ MINDER-HINDER’

≠

GEEN HINDER

‘MINDER-HINDER’-aanpak



Afspraken
Leveranciers

Steenslag voor toegang naar 
handelaars

Huisvuilophaling 
organiseren

Nauwkeurige planning

Bij problemen → Werfleider = eerste aanspreekpunt    

Enkel bij hem de correcte informatie!!

Gefaseerde
uitvoering

Aanwezige en aanspreekbare 
werfleider

Coördinatie met 
nutsmaatschappijen             

‘MINDER-HINDER’-aanpak We beperken de hinder 

waar we kunnen!



DE UITVOERING IS AFHANKELIJK VAN 

VERSCHILLENDE FACTOREN

COMMUNICATIE IS ESSENTIEEL

PLANNING: BIJ TE STELLEN

- Leefbaarheid omgeving

- Weersomstandigheden

- Kabels en leidingen

- Archeologie

- Technische Aspecten

dinsdag 3 maart 2020



VEILIGHEID OP DE WERF



1. VEILIGHEID

➢ We volgen het opgestelde veiligheidsplan

➢ Opvolging door aannemer, preventiedienst, opdrachtgever, studiebureau en                     
veiligheidcoördinator

➢ Geen GSM of oortjes in werfzone. Zorg dat u alles ziet en hoort.

➢ Alertheid ten alle tijden, ook na de werkuren! De werfzone is nooit een veilig 
speelterrein!
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2. SIGNALISATIE

- We beperken de hinder tot een minimum

- Omleiding noodzakelijk voor uw veiligheid en voor een vlot verkeer

- Signalisatie geldt voor alle weggebruikers

- Respecteer signalisatie en afsluitingen

- Vermijd de werfzone indien mogelijk

- Verplaats geen afsluitingen
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3. ZICHTBAARHEID

- Fluovestje voor voetgangers en fietsers  aan te raden

- Opgelet voor mogelijke dode hoeken. Blijf zichtbaar!

- Maak oogcontact bij het naderen van zwaar werfverkeer!
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CONTACT/ LOCATIE WERFKEET

NOODNUMMER: 0497 520 778

WERFTEAM:     Werfleider:    Sander Beck (Sbeck@besix.com)
Projectleider:  Jeroen De Beleyr (Jdebeleyr@besix.com)

Puitvoetstraat rechtover nr 155



www.jobsvandenberg.be www.jobsbesixinfra.be
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Afkoppelen op privaat terrein

Scheiden tot op huisniveau



Afkoppelen op privaat terrein

Algemeen

Vuilwater (keuken, badkamer, wc, …) dient aangesloten op de 
nieuwe straatriool vuilwater.

Regenwater (daken en verharding) mag infiltreren in de grond, 
aansluiten op een gracht of in een afzonderlijke leiding naar de 
nieuwe straatriool regenwater.

- Najaar 2018: opmaak afkoppelingsdossier

- Januari 2020: overeenkomst uitvoering werken



Afkoppelen op privaat terrein

Wie zal de afkoppeling uitvoeren?

- aannemer openbaar domein

- eigenaar zelf -> forfaitair bedrag per meter buis/verharding

- eigenaar stelt zelf aannemer aan -> factuur aannemer

Als u de werken zelf / met eigen aannemer uitvoert -> Irtas 
verwittigen voor opmaak subsidie-controleformulier

Wie zal die afkoppelingen betalen?

- subsidiebedrag: max. 1.500 eur/woning
Geen subsidie als scheiding regen- en vuilwater werd opgelegd in 
bouwvergunning!  -> sinds 1990

- restfactuur: eigenaar



Afkoppelen op privaat terrein

Keuring van de private riolering

Officiële controle scheiding regenwater 

en vuilwater van alle gebouwen 

langsheen het traject.

Een keurder wordt aangesteld door 

het stadsbestuur en wordt betaald 

door het stadsbestuur.
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VRAGEN?                 

www.sint-niklaas.be/puitvoetstraat

03 maart 2020


