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Ros Beiaardstraat
Sionsplein

• Woonerf in gezaagde kassei

• Parkeerhavens/stroken in ongezaagde kassei

• Groenzones tussen rijweg en parkeerhavens/stroken
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Ros Beiaardstraat
Sionsplein

• Aansluiting Lindenstraat & Hazenstraat richting Fase 1
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Ros Beiaardstraat
Sionsplein

• Aansluiting Lindenstraat & Hazenstraat richting Fase 1

• Verplaatsing bestaande OCT’s
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• Lindenstraat • Hazenstraat



Ros Beiaardstraat
Sionsplein

• Fietsenstalling 

• Groenzone als aansluiting met Fase 1
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Ros Beiaardstraat
Sionsplein

• Gescheiden riolering

• Afkoppeling van daken

• 2 huisaansluitputjes per woning (grens privaat – openbaar domein)
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Werkvolgorde

o Archeologisch onderzoek en sonderingen

o Opbraak weg

o Riolering en huisaansluitingen (van de Sionsite 
richting Berlarij)

o Boordstenen en funderingen

o Kasseiverharding

o Groenaanplant in najaar



Rioleringswerken



Huisaansluitingen per perceel



Kasseiwerk



Timing

o Start der werken: 15 februari 2021
• Vanaf 15 feb archeologie

• Vanaf 22 feb rioleringswerken     
(indien archeologisch onderzoek niets oplevert)

• Vanaf tweede helft april plaatsen kassei

• Streefdatum einde 9 juli 2021
(onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene werken)

• Aanplanting in najaar 2021



Verkeersafwikkeling
• Vanaf 15 feb  tot einde van de werken parkeren niet 

meer mogelijk op de werf

• Lindenstraat, Hazenstraat en Strijpensveld lopen 
dood thv de werfzone

• Lindenstraat en Hazenstraat worden tussen 
Peperstraat en Sionsplein opengesteld voor verkeer 
in 2 richtingen

• In de Peperstraat wordt éénrichtingsverkeer, 
uitgezonderd fietsers, ingevoerd richting Lookstraat

• Er worden 2 doorsteken voor voetgangers gemaakt 
thv Hazenstraat en Lindenstraat op de vest



Bereikbaarheid

• Tijdens plaatsen riolering:

 werf in de mate van het mogelijke toegankelijk na 
de werkuren voor laden en lossen

• Vanaf het plaatsen van de boordstenen tot 1 
week na het inwassen van de kasseien (vanaf 
+/- 15 april tot einde der werken):

 werf is niet toegankelijk voor laden en lossen



Werfzone

• Pas op met werfverkeer, maak steeds 
oogcontact vooraleer je een machine passeert

• Maximale doorgang voetgangers

• Geen doorgaand verkeer mogelijk

• Parkeren onmogelijk



Infobrief huisaansluitingen 
• Schets voorgevel

• Waar zitten de bestaande aansluitingen op de riolering?

• Waar komt gas, water, elektriciteit, telefoon … binnen?

• Waar wenst u uw nieuwe DWA en RWA aansluiting (eventueel 
in overleg met afkoppelings deskundige)

• Gelieve de schets uit te hangen ter hoogte van uw voorgevel



Huisvuilophaling

• OCT - Ros Beiaardstraat en Sionsplein buiten 
dienst gedurende de werken 

– dichtstbijzijnde OCT Kluizenplein

• Aannemer centraliseert PMD/Papier&Karton
buiten werfzone



Praktische zaken

• Projectleider Vangeel: Stef Van Gorp 0470/95 13 40

• Wekelijkse werfvergadering in de werfkeet 

• 85 werkdagen (excl. Archeologie, weerverlet, 
werken nutsleidingen en onvoorziene werken)

• Regelmatige bewonersbrief 

• Aanstelling straatverantwoordelijke




