
WEGENIS-EN RIOLERINGSWERKEN
BEVERSESTRAAT

WELKOM



1. Geplande werken

2. Werkwijze

3. Toegankelijkheid / hinder / schade

4. Fasering en omleiding

VERLOOP PRESENTATIE



Beversestraat

Gedeelte tussen 
de Wolvenstraat 
en aansluiting 
met de Ringlaan

GEPLANDE WERKEN



• Bestaande toestand:

– Gemengd rioleringsstelsel

– Enorm ruime baan (volledig verhard)

• Doel werken:

– Gescheiden stelsel aanleggen

– Vernieuwen wegenis:

– Vergoenen en ontharden van de straat in functie van:

» Klimaatadaptatie

» Meer beleving

» Mooi en kwalitatief straatbeeld

– Waterinfiltratie maximaliseren

– Verkeersveiliger en fietsvriendelijker maken - fietsstraat

– Snelheid aanpassen - zone 30

GEPLANDE WERKEN



GEPLANDE WERKEN (RIOLERING)

• Bestaand

– Gemengd 
stelsel onder 
voetpad

• Ontwerp

– Gescheiden 
stelsel in rijweg















1. Geplande werken

2. Werkwijze

3. Toegankelijkheid / hinder / schade

4. Fasering en omleiding

VERLOOP PRESENTATIE



WERKWIJZE



WERKWIJZE

1: WERKEN AAN DE NUTSLEIDINGEN
(GAS – WATER – ELECTRICITEIT…)



WERKWIJZE



WERKWIJZE

2: OPBRAAK WEGENIS



WERKWIJZE

3: AANLEG RIOLERING



WERKWIJZE

3: AANLEG RIOLERING



WERKWIJZE

4: AANLEG STEENSLAG



WERKWIJZE

5: HUISAANSLUITINGEN 
= VERBINDING TUSSEN UW WONING EN DE RIOLERING



WERKWIJZE

5: HUISAANSLUITINGEN 
= VERBINDING TUSSEN UW WONING EN DE RIOLERING



WERKWIJZE

6: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS



WERKWIJZE

6: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS



WERKWIJZE

6: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS
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TOEGANKELIJKHEID

• Tijdens de werkuren: enkel toegankelijk te voet
• Buiten de werkuren:

– Woningen altijd bereikbaar te voet
– Zoveel als mogelijk toegankelijk voor plaatselijk

verkeer doch geen garantie

• Woningen blijven bereikbaar voor
hulpdiensten van op de ene of
de andere zijde van de straat
– De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werken.
– Zij hebben de nummers van de werkleiders.
– Zij krijgen altijd doorgang, ook tijdens de werkuren.

Bron:tomcartoon.be



HINDER

• MINDER-HINDER ≠ geen hinder
– MINDER HINDER = wel:

• Werken volgens opgelegde richtlijnen (toegankelijkheid)
• Hoe sneller gewerkt kan worden, hoe sneller werf afgerond kan worden
• Wederzijds overleg buurt
• Verdelen van bewonersbrieven

• Werfzone:
– Betreden op eigen risico
– NIET parkeren binnen de werkuren
– Richtlijnen werfleiding volgen
– GEDULD



HINDER

– Uw woning is in die periode niet bereikbaar met de 
wagen, ook niet buiten de werkuren. 

Hebt u dagdagelijks hulp nodig van thuisverpleging?
Worden warme maaltijden aan huis geleverd?
Plant u een speciale levering, een verhuis, … in die 
periode? 

Laat het ons weten of neem contact met de werfleider. 
Hij is herkenbaar aan zijn witte helm en is bijna dagelijks 
op de werf aanwezig.



HINDER

• TIP: mazouttank vullen, boodschappen (water, melk)

• Indien mensen hulpbehoevend => doorgeven

• Verhuis, levering, … => doorgeven

• Problemen?

– Contacteer iemand van de werfleiding!

– ENKEL bij de werfleiding correcte informatie

• Infobrieven: In de bus of per e-mail



• Veiligheid in en rond de werfzone

Een bouwwerf is geen speeltuin!

Diepe putten, oneffenheden, uitsteeksels…. Het hoort er allemaal bij op een werf en erover struikelen kan 

snel gebeuren.

Respecteer steeds de werfsignalisatie en de afsluitingen. Steek enkel over op de zones die daarvoor 

voorzien zijn.

Maak voor je de werf oversteekt steeds oogcontact met de vrachtwagen- of kraanbestuurder. Zorg er zelf 

ook voor dat de bestuurder jou ziet door bv. een fluohesje te dragen of een knipperlichtje aan jouw fiets te 

hangen.

VEILIGHEID



• Veiligheid in en rond de werfzone

Een bouwwerf is geen speeltuin!

Vrachtwagens zijn grote, logge mastodonten en er zijn ruimtes rondom een vrachtwagen die een 

bestuurder vanuit zijn voertuig niet kan waarnemen. 

Een GSM en hoofdtelefoon heb je niet nodig als je op een werf loopt/fietst.

Een kraan in beweging draait naar alle kanten, niet alleen de stuurcabine draait rond haar as, ook de 

grijparm heeft een groot bereik. Steeds opletten in de buurt van een kraan.

VEILIGHEID



• Schade
– Wordt zo veel als mogelijk vermeden.
– Geen plaatsbeschrijvingen

• slechts een momentopname met een beperkte beschrijving van de toestand van 
een belendend pand

• volledige plaatsbeschrijving zou een gedeeltelijk destructief karakter hebben
• geen garantie op uitbetaling van schadevergoeding voor niet vermelde schade 

vermits, los van het al of niet bestaan van een plaatsbeschrijving, de geclaimde 
schade en vervolgens het oorzakelijk verband tussen de schade en de 
uitgevoerde werken altijd moet bewezen worden (verzekeringsstructuur)

– Indien toch schade: Doorgeven aan verzekeraar (brandverzekering). Die 
neemt contact op met verzekeraar aannemer die een ABR – verzekering 
heeft.

SCHADE



• Water in kelder

– Waterdichte kelder = even belangrijk als waterdicht dak

– Nieuwe riolering zal, in tegenstelling tot de oude riolering, 
waterdicht zijn en dus geen grondwater draineren waardoor 
grondwaterpeil zich zal herstellen naar oorspronkelijke toestand.

Het is immers niet de bedoeling dat de riool grondwater draineert:

• Bij vuilwaterriolen zou dit het rendement van de rioolwaterzuivering sterk verslechten.

• Bij hemelwaterriolen zou dit de voeding van de grondwatervoorraad belemmeren. 

– Controleer regelmatig of uw kelder nog dicht is, en 
onderhoud/vernieuw deze indien nodig.

SCHADE
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FASERING

• Fase 1:

– Gedeelte tussen Wolvenstraat en 
Maagdenput

– Incl. de helft van beide kruispunten

– Omleiding via Wolvenstraat –
Ruddershove om Maagdenput te bereiken

• Fase 2:

– Gedeelte tussen Maagdenput en Ringlaan

– Incl. de helft van kruispunt Beversestraat/ 
Maagdenput



WEGEN & RIOLERING • HAVENINFRASTRUCTUUR • INTEGRAAL WATERBEHEER • STABILITEIT 

VERKAVELINGEN • RUIMTELIJKE ORDENING • MOBILITEIT • LANDSCHAPSARCHITECTUUR 

RIOOLKEURING • AFKOPPELINGSDESKUNDIGE • PROJECTBEGELEIDING • BEËDIGD LANDMETER

EINDE


