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PANELLEDEN

Sarah DEWITTE– Projectmanager Wegen en Verkeer
Marijke DE ROOCK – Projectmanager FARYS
Jef SCHOENMAEKERS – Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer
Yannis PIETERS– Projectmanager Jouret



Programma
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- De 5 W’s

- HOE ZAL DE NIEUWE WIEDAUWKAAI ERUIT ZIEN?

- RIOLERING

- HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN - VOORSTEL

- COMMUNICATIE – DE BEREIKBAARHEIDSADVISEUR



Wie, Wat, Waar,
Wanneer, Waarom?
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Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer



Wie is wie? 
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• Opdrachtgevers: Agentschap Wegen en Verkeer, 
FARYS, Stad Gent

• Aannemer hoofdwerken: nog niet gekend, werken 
nog aan te besteden





Waar?
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Wanneer?

• Nu: vergunningsfase – vergunningsaanvraag ingediend – openbaar 
onderzoek start binnen 2 maanden

• Na omgevingsvergunning: aanbesteding en gunning aannemer

• Start nutswerken: mei 2022

• Start heraanleg: augustus 2022

• Einde werken:  najaar 2023

• Timing en fasering onder voorbehoud
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Waarom? 

• Wiedauwkaai = drukke verbindingsweg

• Toekomst: nieuw groot bus- en tramdepot van De Lijn (Parallelweg)

• Vele in- en uitritten van bedrijven: kruisende weggebruikers

• Spitsuren: traag verkeer

• Smalle voetpaden

• Fietspaden aanliggend, smal, oncomfortabel en gevaarlijk

• Kruispunt Wiedauwkaai/Nieuwevaart is onveilig
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Daarom:

1) Verkeersveiligheid verhogen
1) Verbeteren fietsvoorzieningen langs de Wiedauwkaai (verhoogd)
2) Aansluiting fietspaden op R40 en ten noorden van de spoorweg
3) T.h.v. Nieuwevaart middeneiland: oversteken in 2 stappen

2) Verkeersleefbaarheid verbeteren
1) Voldoende brede stoep t.h.v. de woningrij
2) Veilige looproute tussen woningen en nieuwe parkeerstrook en 

bushalte
3) Versterken groenstructuur: groenstrook tussen fietspad en rijweg 

(kant water)
4) Nieuwe verlichting
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Daarom:

3) Bereikbaarheid in stand houden
1) Nieuwe busbaan stadsinwaarts
2) Betere fietsvoorzieningen
3) Betere bereikbaarheid voetgangers

4) Toegankelijkheid:
1) Bushaltes worden voorzien van verhoogde perrons

5) Milieu en natuur:
1) Versterken groenstructuur langs de kant van het water + 49 bomen
2) Maatregelen ten voordele van fiets en openbaar vervoer
3) Gescheiden rioleringsstelsel
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Hoe zal de nieuwe 
Wiedauwkaai eruit 
zien?
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Sarah DEWITTE
Projectmanager Wegen en Verkeer
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• Bestaand dubbelrichtingsfietspad erg smal
• Geen oversteekplaats in Wiedauwkaai

Nieuwevaart: bestaande toestand



• Lokale herstelling rijweg 
asfalt voor rioolsleuf

• Dubbelrichtingsfietspad in 
rode betonstraatstenen 

• Tussenstrook en voetpad in 
grijze betonstraatstenen

Nieuwevaart: ontworpen toestand



Bestaande toestand

• Verkeer komende vanuit Tolhuisbrug richting 
Nieuwevaart heeft voorrang

• Onduidelijke rijstromen voor fietsers

Kruispunt Nieuwevaart – Tolhuisbrug -
Wiedauwkaai



• Groene middenberm:
• Geleiding van voertuigen
• Gefaseerd oversteken van voetgangers én fietsers

• Haaientanden Wiedauwkaai dichter tegen Nieuwevaart
• Fietssuggestiestroken op Tolhuisbrug

Kruispunt Nieuwevaart – Tolhuisbrug -
Wiedauwkaai



• Rijweg in asfalt
• Aanliggende fietspaden
• Breedte beperkt omwille van bestaande beschikbare 

breedte tussen de leuningen

Wiedauwkaai t.h.v. Tolhuiskaai: bestaande 
toestand



• Rijweg in asfalt
• Verhoogde busbaan in 

cementbeton (kant 
bedrijven)

• Kantstrook/trottoirband 
in beton

• Fietspaden in 
bordeauxrode asfalt

• Voetpaden in 
betonstraatstenen

Door middel van een nieuwe grondkering (damwand) 
wordt de totale rijwegbreedte vergroot.

Wiedauwkaai t.h.v. Tolhuiskaai: ontwerp



Door middel van een nieuwe grondkering 
(damwand) wordt de totale rijwegbreedte vergroot.



Wiedauwkaai t.h.v. Tolhuiskaai: profiel met 
bushalte links

• Rijweg in asfalt
• Verhoogde busbaan in cementbeton
• Fietspad in bordeauxrode asfalt
• Voetpad/tussenstrook in 

betonstraatstenen

Kant bedrijven Kant water

Verhoogd busperron 
voor andersvaliden



Wiedauwkaai: bushalte met profiel rechts

• Rijweg in asfalt
• Verhoogde busbaan in cementbeton
• Fietspad in bordeauxrode asfalt
• Voetpad/tussenstrook in 

betonstraatstenen

Verhoogd busperron 
voor andersvaliden



• Rijweg in asfalt
• Aanliggende fietspaden
• Parkeerstrook in kasseien

Wiedauwkaai: t.h.v. bedrijven/woningen: 
bestaande toestand



• Door de integratie van de busstrook kan er niet over 
de volledige lengte een parkeerstrook worden 
voorzien.

• Plaatselijke parkeerstrook voor woningen
• Parkeren voor bedrijven: eigen terreinen

Wiedauwkaai t.h.v. bedrijven/woningen: 
ontwerp



Parkeren
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Wiedauwkaai t.h.v. bedrijven/woningen: 
profiel zonder parkeerstrook

• Rijweg in asfalt
• Verhoogde busbaan in cementbeton
• Fietspad in bordeauxrode asfalt
• Voetpad/tussenstrook in 

betonstraatstenen
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ok• Rijweg in asfalt
• Verhoogde busbaan in cementbeton
• Parkeerplaatsen in herbruik porfierkeien met waterdoorlatende 

voegen
• Fietspad in bordeauxrode asfalt
• Voetpad/tussenstrook in betonstraatstenen

Wiedauwkaai t.h.v. bedrijven/woningen: 
profiel met parkeerstrook



• Aanliggende fietspaden (voorbij spoorwegbrug: vrijliggend)
• Rijweg in asfalt

Wiedauwkaai – kant spoorwegbrug: 
bestaande toestand
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• Plaatselijke parkeerstrook 
voor woonboten

• Parkeren voor bedrijven: 
private terreinen

• Start busstrook
• Bestaande keermuur te 

behouden

Wiedauwkaai – kant spoorwegbrug: ontwerp



• Rijweg in asfalt
• Verhoogde busbaan in cementbeton
• Parkeerplaatsen in herbruik porfierkeien met 

waterdoorlatende voegen aan zijde water
• Fietspad in bordeauxrode asfalt
• Voetpad/tussenstrook in betonstraatstenen

Wiedauwkaai – kant spoorwegbrug: profiel



• Voorbereiding voor aansluiting 
Parallelweg

• Voorsorteerstrook wordt 
verlengd.

Wiedauwkaai – kant spoorwegbrug: ontwerp



Parkeren 
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Er worden in totaal 49 nieuwe bomen voorzien.

Er wordt voor de werken hakhoutbeheer gedaan op talud langs 
het water. Waarschijnlijk wordt 1 boom gerooid voor de 
werken. Deze wordt opnieuw aangeplant na de werken. 

Overzicht groen



Tilia cordata ‘Bohlje’ (Winterlinde)

3 stuks

Groenberm kant Nieuwevaart



Groepjes bomen van 11 per soort:

• Prunus spinosa (Sleedoorn)

• Carpinus betulus (Haagbeuk)

• Cornus mas (Gele Kornoelje)

• Corylus avellana (Hazelaar)Sleedoorn Haagbeuk

Gele Kornoelje Hazelaar

Groenberm langs het kanaal



Alnus spaethii (Japanse Kaukasische Els)

2 stuks

Groenberm kant kanaal



Samengevat

• Fietspaden
• Kant van het water: 

• Wandelpad wordt een volwaardig fietspad van 1,75 meter breed. 
• Vanaf het Tolhuisdok smalle groenstrook tussen fietspad en rijweg.

• Aan de bedrijvenzijde: 
• Fietspad wordt 2 meter breed.
• De verschillende in- en uitritten op gelijk niveau met fietspad

• Fietspad telkens achter de bushaltes. Fietsers en in- en uitstappende 
buspassagiers hoeven elkaar zo niet te kruisen.

• Voetpaden 
• Kant van het water:

• Van Nieuwe Vaart tot de bushalte
• Van de parkeerstrook tot de spoorwegovergang

• Aan de bedrijvenzijde:
• Voetpad over de volledige lengte
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Samengevat

• Bereikbaarheid woonboten
• De wandelpaden voor de woonboten worden ingenomen in het fietspad. 
• 3 trapjes naar woonboten  worden in huidige toestand gehouden. 2 worden 

aangepast aan de nieuwe breedte van de weg. 1 wordt in de langsrichting
i.p.v. dwars op de talud geïnstalleerd. 

• Er worden 3 platformen voorzien met ruimte voor brievenbussen, plaatsen 
van vuilnis, laden en lossen, … 

• Bus
• Nieuwe aparte busbaan van aan de Parallelweg tot juist voor de 

Nieuwevaart. Deze ligt aan de bedrijvenzijde. De huidige parkeerstrook 
wordt ingenomen.

• De bushalte aan de Tolhuisbrug (aan de kant van het water) blijft behouden.  
Aan de overkant van de weg schuift de halte wat verder op stadinwaarts. 

• Verhoogde busperrons voor toegankelijkheid
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Gescheiden riolering 
Aansluiten afvalwater
Afkoppelen 
hemelwater
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Naar een gescheiden riolering

Momenteel: geen volwaardige riolering in de Wiedauwkaai, afval- en 
regenwater lozen via doorsteken op kanaal Gent-Terneuzen

à Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer van 
afval- en regenwater 
> gravitaire afvalwaterleiding in de Wiedauwkaai
> afvalwater wordt t.h.v. bedrijf Ziegler opgepompt en aangesloten op de 

collector in de Nieuwevaart waardoor water afgevoerd wordt naar RWZI 
Gent 

> regenwater wordt gebufferd in regenwaterleiding en vertraagd geloosd op 
kanaal 

> bestaande lozingspunten in het kanaal blijven behouden
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Naar een gescheiden riolering

> Bij aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein is er 
een verplichte scheiding van het regenwater en afvalwater op het 
private domein (= AFKOPPELEN) en geldt de aansluitingsplicht voor 
afvalwater op het openbaar rioolstelsel 

– bedrijven: afkoppelen van regenwater
– gesloten bebouwing: afkoppelen voorste dakhelft
– aansluiting afvalwater is gratis tijdens de werken
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Afkoppelen
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Afkoppelen

•Wanneer is aansluiten van afvalwater verplicht?
> Er is riolering op openbaar domein
> Ook wanneer er inpandige werken nodig zijn
•Wanneer is afkoppelen van regenwater verplicht?
> Er is een gescheiden rioolstelsel op openbaar domein
> Voor zover geen werken onder of door gebouw nodig zijn
> Uitzondering! Indien opgelegd in omgevingsvergunning stedenbouw 

of milieu!
Afkoppelingsdossier beschikbaar
> Plan bestaande en geplande toestand van de private waterafvoer
> Beschrijvende nota en raming van de werken op basis van kosten-

batenanalyse 
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Afkoppelen

> Afkoppelen hemelwater

•bij voorkeur op eigen terrein
– herbruik
– infiltreren
– bufferen
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Afkoppelen - particulieren

ØWoningen nummer 9 t.e.m. 16 - korte termijn:
> Afvalwater wordt nu geloosd via een gemeenschappelijke leiding achteraan de 

woningen onderdoor woning nr. 18 richting Wiedauwkaai – eventuele bezinkput dient 
gesupprimeerd te worden – leiding wordt opgevangen op de nieuwe afvalwaterleiding

Woningen nummer 9 t.e.m. 16 - lange termijn:
> Aanleg collectieve regenwater- en afvalwaterleiding op terrein Ziegler met een 

ondergrondse erfdienstbaarheid met wachtaansluiting RWA en DWA per woning
> Private riolering: 

– voorste dakhelft aan te sluiten op de nieuwe RWA terrein Ziegler
– bij verbouwing dient aangesloten te worden op de wachtaansluiting DWA terrein Ziegler

ØWoningen nummer 17 t.e.m. 22:
> Voorste dakhelft afkoppelen
> Bestaande afvoer wordt opgevangen op de nieuwe afvalwaterleiding in de Wiedauwkaai
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Afkoppelen - bedrijven

•Gemeenschappelijke oplossing voor alle bedrijven die 
ontsluiten via de private toegangsweg of waarvan 
afwatering onderling verbonden is 
•Aanpak private weg > actie door de private 
eigenaars/gebruikers
> Akkoord tussen verschillende eigenaars/gebruikers over 

kostenverdeling
> Gemeenschappelijk studiebureau / aannemer aan te 

stellen
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Afkoppelen - timing

> Afstemming op de werken van AWV
> Uitvoering werken privaat domein aan te vatten na uitvoering fase 

t.h.v. private weg + 12 maanden
> Uitgezonderd afkoppelen voorste dakhelft woningen 17 t.e.m. 22 –

uit te voeren voor werken van AWV
•Opvolging
> Ten laatste na 12 maanden keuring laten uitvoeren (t.l.v. bedrijf) en 

keuringsattest overmaken aan FARYS (uitgezonderd rijwoningen)
> 2 hersteltermijnen van 60 kd bij niet-conform attest
> Indien niet in orde wordt dossier overgemaakt aan Dienst Toezicht –

Stad Gent – opmaak PV
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Niet in de riool!
•Via de straatroosters gaat het regenwater rechtstreeks naar het Kanaal 
Gent-Terneuzen

•Top drie van vervuilers
> Zwerfvuil en ander afval
> Vet en olie
> Resten van pleister, cement en beton door het spoelen van betonmixers

•Gevolgen
> Verstoppingen
> Geurhinder
> Wateroverlast
> Milieuvervuiling



Hoe pakken we de 
werken aan?
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Sarah DEWITTE
Projectmanager Wegen en Verkeer



Algemeen

• Werken worden afgestemd met andere werven in de omgeving
• Verapaz
• Dampoort: Werken met grote impact starten wanneer werken met grootste 

hinder aan Dampoort voorbij zijn. 

• Doorgaand verkeer meestal niet mogelijk door rioleringswerken

• Bedrijven maximaal bereikbaar door fasering – MAAR dit is een 
VOORSTEL van fasering – Bedoeling is dit voor te leggen aan jullie en 
met jullie input te verfijnen.

• Minderhindermaatregelen: rijplaten, tijdelijke toegangen, … à Situatie 
wordt individueel bekeken.

• MAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is, bv. tijdens plaatsen 
riolering of beton/asfalt à Tijdige communicatie op maat.
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Fasering en timing: voorbereidende werken

• Fase 0A – Zone R40
• Wanneer: Mei 2022 – midden juli 2022
• Waar: ter hoogte van kruispunt N458 x R40 en 

bedrijventerrein Dockx
• Wat: werken aan damwand kant Nieuwevaart – (tijdelijk) 

vervangen aardgas, middenspanning, laagspanning en 
seinkabel

• Fase 0B – Zone Wiedauwkaai
• Wanneer: September 2022 – februari 2023
• Waar: de volledige lengte van de projectzone 
• Wat: vervangen van leidingen in sleuf parallel aan de weg
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Fasering en timing: hoofdwerken
• Fase 1A: Wegenis + Riolering

• Wanneer: Augustus 2022
• Waar:  Kruispunt Nieuwe Vaart

• Fase 1B: Grond ophogen + damwand
• Wanneer: September 2022
• Waar: Polar Paints tot en met toegang Ziegler

• Fase 2: Wegenis + Riolering + Pompput
• Wanneer: Voorjaar 2023
• Waar:  Wiedauwkaai tussen kruispunt Nieuwevaart en midden Ziegler

• Fase 3: Wegenis + Riolering
• Wanneer: Voorjaar 2023
• Waar: Wiedauwkaai tussen midden Ziegler t.e.m. oprit Huurland

• Fase 4: Wegenis + Riolering
• Wanneer: Zomer/najaar 2023
• Waar: oprit Huurland tot spoorweg
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Hinder en bereikbaarheid

• Mei 2022-juli 2022: nog te bepalen

• Augustus – september 2022: riolering en wegenis kruispunt + 
damwanden
• Meeste hinder: kruispunt Nieuwevaart en Wiedauwkaai

onderbroken – omleiding
• Bedrijven in werfzone: bereikbaar via omleiding 

• September 2022 – februari 2023: sleufwerken
• Doorgaand verkeer mogelijk in één richting à richting wordt 

afgestemd met werf Verapaz

59



Hinder en bereikbaarheid

• Voorjaar 2023: Inname segment tss Nieuwevaart en midden Ziegler
• Inname volledige weg – omleiding doorgaand verkeer
• Lokaal verkeer tot aan werfzone
• Bedrijven in werfzone: Ziegler en het andere bedrijf op de hoek, 

andere toegang gebruiken die ze hebben

• Voorjaar 2023: inname wegsegment tussen midden Ziegler tot en 
met oprit Huurland
• Inname volledige weg – omleiding doorgaand verkeer
• Bedrijven in werfzone bereikbaar via…

• Ziegler via andere ingang
• Oplossing zoeken vr Eskimofabriek, Cheqroom, Spazio 24, 
• Oprit Huurland: doorsteek DWA en RWA: daarna minder 

hinder steenslag
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Hinder en Bereikbaarheid

• Zomer/najaar 2023: laatste deel van de Wiedauwkaai tot 
spoorweg
• Inname volledige weg – omleiding doorgaand verkeer
• Bedrijven in de werfzone bereikbaar via minder hinder 

maatregelen

Timing onder voorbehoud van verder verloop van aanvraag 
omgevingsvergunning en de aanbesteding, alsook de voortgang van 
andere werven! 

61



Hinder en bereikbaarheid – samen op weg

• Dit is een eerste ruwe fasering

• We vragen uw input

• Volgende stappen:
• We bezorgen u deze presentatie en plannen
• We vragen u tegen 21 mei terug te koppelen naar 

sarah.dewitte@mow.vlaanderen.be
• We beleggen een vergadering rond 28 mei om de 

aangepaste aanpak te bespreken en af te kloppen.
• Aanpak wordt mee opgenomen in het bestek.
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Communicatie & 
de bereikbaarheids-
adviseur

Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer
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Communicatie
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ØWebsite en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/wiedauwkaai

Ø Persoonlijke communicatie bij individuele hinder
• Individuele brief, e-mail, telefoon of plaatsbezoek

Ø Bereikbaarheidsadviseur



Minder Hinder Maatregelen: AWV 
communicatie

• Info werken: www.wegenenverkeer.be/Wiedauwkaai
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Website Infofolder/
Bewonersbrief

Infosessie
Rondgang bij 
handelaars

Start Werf Opvolging:
Bereikbaarheids

-adviseur
Bewonersbrief/ 

nieuwsbrief/ 
folder

Einde werf

http://www.wegenenverkeer.be/maldegem


Online infosessie – 10 mei 2021

Herinrichting Wiedauwkaai Gent

Vragen?


