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PANELLEDEN

Greet DE KEUKELAERE– Projectmanager Wegen en Verkeer
Jef SCHOENMAEKERS – Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer
Idelien VAN LAER– Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
Reinaart LAUREYS – Projectmanager Aquafin



Programma
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- De 5 W’s

- HOE ZAL DE NIEUWE DOORTOCHT ERUIT ZIEN?

- VERNIEUWING VAN DE RIOLERING

- HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

- 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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• Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer 

• Partners: RioPact, gemeente Wachtebeke

• Aannemer hoofdwerken: Besix



Wat gaan we doen?
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De gewestweg N449, beter bekend onder de namen 
Lindestraat, Dorp, Rechtstro, Smishoek, Godhuisstraat, 
de Meersstraat heraanleggen - Laatste onderdeel van de 
globale dorpskernvernieuwing
• Nutswerken: AFGEWERKT

• Rioleringswerken: regen- en afvalwater apart 
opvangen en afvoeren

• Wegenwerken: wegdek, verhoogde fietspaden, 
fietssuggestiestroken, bushaltes, groenaanleg …
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Situeringskaart



Wanneer?

6

• Nutswerken: afgewerkt

• Rioleringswerken 12 april 2021 –
maart 2022

• Wegenwerken



Waarom?
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• Verkeersveiligheid verbeteren

• Een aangenaam, groen dorpscentrum waar het fijn toeven is

• Gescheiden rioleringsstelsel > over de volledige lengte van het 
project



Hoe zal de nieuwe 
N449 eruit zien?
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Greet DE KEUKELAERE
Projectmanager Wegen en Verkeer



Ontwerp samengevat

• Deel van het globale ontwerp voor de herwaardering van de volledige 
dorpskern

• samenbrengen van de rijstroken in het midden,

• zodat aan de rand ruime verblijfsruimte gecreëerd wordt

• keuze voor zone 30 met gemengd verkeer in de kern en dus 
fietssuggestiestroken

• buiten de kern keuze voor zone 50 en dus aanliggend, verhoogde 
fietspaden

• ruim voldoende parkeerplaatsen voorzien
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Overzicht
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Zones 30 en 50
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Reepstraat



Zones 30 en 50
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Fietspaden 
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Fietspaden
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Fietspaden
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Busvoorzieningen
Aan de lus twee 
centrumhaltes
• In de Godshuisstraat, 

ter hoogte van de 
OCMW-site. 

• De halte Meersstraat 
gemeentehuis wordt 
verschoven naar het 
Dr. Jules Persynplein. 

De centrumhaltes krijgen 
een verhoogd perron, er 
is mogelijkheid om te 
schuilen en er komen 
fietsstallingen.
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Busvoorzieningen
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• In de Meersstraat blijven de 
haltes op de zelfde locatie. 
Richting de brug is er 
voldoende ruimte voor een 
halte met verhoogd perron. 
Fietsers fietsen hier achter het 
perron, zodat er geen conflict 
kan zijn tussen fietsers en 
mensen die afstappen van de 
bus.



Vernieuwing 
riolering
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Reinaart LAUREYS 
Projectmanager Aquafin
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Beken en rivieren herleven 
lokaal in Vlaanderen

Impact op mens en 
milieu

§ Meer vissen en andere dieren

§ Geen stinkende waterlopen 
meer

§ Wonen langs het water zit in 
lift

1990 
30%

2019
84%Steeds meer 

huishoudelij
k afvalwater 
gezuiverd
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Evolutie biologische waterkwaliteit in 
Vlaanderen

2013-
2017

1990-
1992
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Waarom deze 
werken?
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Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein
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Waarheen met regenwater?
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Alleen water in de 
straatkolken

Help de natuur een handje



Hoe pakken we de 
werken aan?
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Greet DE KEUKELAERE
Projectmanager Wegen en Verkeer
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Krachtlijnen

• 12 april – maart 2022
• 4 fasen
• Rijweg afgesloten voor doorgaand verkeer

• algemene omleiding gedurende ganse werf is via 
N70/R4/N449

• Bepaalde sites zoals WZC en OCMW blijven toegankelijk
• Voetgangers steeds doorgang
• Fietsers met fiets aan de hand door de werf of omleiding 

voor fietsers op Jaagpad
• Openbaar vervoer: haltes in werfzone worden niet bediend 

– bussen volgen plaatselijke omleiding
• Bewoners/ondernemers beperkt toegankelijk
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Fasering:  overzicht
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FASE 1

• WAAR: Meersstraat, langs Moervaart tot oprit WZC Moervaartheem

• WANNEER: 12 april tot eind mei

• WAT: 
• aanpassingen gracht langs het jaagpad, heraanleg jaagpad, aanleg riolering 

in Meerstraat tot inrit wzc, aanleg (onder)fundering tot aan wzc.
• aanleg tijdelijke inrit in funderingsmateriaal een 10 tal meter naast huidige 

inrit (zodat net naast de inrit een pompstation kan gebouwd worden).
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FASE 1

• VERKEERSSITUATIE:
• De Meersstraat zal dan niet toegankelijk zijn voor het verkeer in het stuk 

langs de Moervaart tot aan de oprit van het Woonzorgcentrum 
Moervaartheem. 

• Voetgangers: kunnen steeds passeren
• Fietsers: met fiets aan de hand door werf
• Lokaal verkeer: geen aangeduide omleiding (Via Kalvebrug)
• De oprit naar woonzorgcentrum Moervaartheem bereikbaar via noordzijde 

Bewoners kunnen na de werkuren tot aan hun huis voor laden en lossen –
inritten niet toegankelijk – tijdens bepaalde werken geen doorgang

• Zwaar verkeer: algemene omleiding
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Omleiding fase 1
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Omleiding Lijnbus



FASE 2

• WAAR: Meersstraat, tussen oprit WZC en kruispunt Dorp
• WANNEER: juni – eind augustus 2021
• 2 deelfasen: 2A en 2B

FASE 2A
• WAAR: Meersstraat, tussen oprit WZC en kruispunt Dorp (excl

kruispunt)
• WANNEER: juni – juli
• WAT: aanleg riolering en fundering
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FASE 2A

• VERKEERSSITUATIE
• Voetgangers: steeds doorgang
• Fietsers: fiets aan de hand door Meerstraat
• Lokaal verkeer:  idem fase 1
• Burg. Van Pottelberghestraat kan ontsluiten via Meersstraat (paaltjes 

worden verwijderd/rijplaten worden geplaatst);
• De oprit naar woonzorgcentrum Moervaartheem bereikbaar via zuidzijde, 

van kant van brugje over de Moervaart
• Bewoners kunnen na de werkuren tot aan hun huis voor laden en lossen –

inritten niet toegankelijk – tijdens bepaalde werken geen doorgang
• Zwaar verkeer: algemene omleiding
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Omleiding fase 2a



38

Omleiding Lijnbus



FASE 2B

FASE 2B
• WAAR: Meerstraat van Moervaart tem Kruispunt Dorp
• WANNEER: augustus 2021
• WAT: 

• aanleg grote put + riolering in dit kruispunt
• aanleg onderlagen asfalt kruispunt
• aanleg lijnvormige elementen in Meerstraat + kruispunt + zone uit fase 1
• aanleg asfalt (onderlagen + toplaag) in Meerstraat + zone uit fase 1
• Aanleg fietssuggestiestroken, fietspaden, voetpaden
• aanleg onderlaag op kruispunt
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FASE 2B

• VERKEERSSITUATIE: 
• Voetgangers: steeds doorgang

• Fietsers: doorgang in Meersstraat met de fiets aan de hand

• Lokaal verkeer: idem voorgaande fases

• Burg. Van Pottelberghestraat kan ontsluiten via Meersstraat (paaltjes 
worden verwijderd/rijplaten worden geplaatst);

• Bewoners kunnen na de werkuren tot aan hun huis voor laden en lossen –
inritten niet toegankelijk – tijdens bepaalde werken geen doorgang

• Zwaar vervoer: idem voorgaande fases
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Omleiding fase 2b



FASE 3

• WAAR: Dorp rijstrook richting Moerbeke, Godshuisstraat, Molenhoek en 
Lindestraat

• WANNEER: begin september – eind november

• WAT: wegenis – en rioleringswerken

• VERKEERSSITUATIE: 
• Voetgangers: steeds doorgang
• Fietsers: Omleiding fietsers via Meersstraat, Van Pottelberghestraat, 

Reepstraat
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• VERKEERSSITUATIE: 
• Openbaar vervoer: volgt omleiding lokaal verkeer
• Lokaal verkeer:  

• Éénrichtingsverkeer in Dorp (richting Sint-Kruis-Winkel)
• Omleiding lokaal autoverkeer richting Dorp/Sint-Kruis-Winkel via Axelvaardeken, 

Stationsstraat, Smishoek (richting Dorp); Omleiding lokaal autoverkeer richting 
Moerbeke via Merelstraat, Groenstraat, Walderdonk, Melkerijstraat, 
Stationstraat en Axelvaardeken.

• Bewoners: idem voorgaande fases
• wzc OCMW via Reepstraat en Burg Van Pottelberghestraat (paaltjes worden 

verwijderd/rijplaten worden geplaatst);
• WZC wordt steeds bereikbaar gehouden
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Omleiding fase 3



FASE 4

• WAAR:  Dorp rijstrook richting Oostakker, Smishoek, Stationsstraat en 
Rechtstro

• WANNEER: December 2021 – maart 2022
• WAT: wegenis – en rioleringswerken
• VERKEERSSITUATIE:

• Voetgangers: steeds doorgang
• Fietsers: (komende van Stationsstraat) omleiding via Molenstraat, 

Molenhoek, Reepstraat 
• Openbaar vervoer: volgt omleiding lokaal verkeer
• Lokaal verkeer: Éénrichtingsverkeer in Dorp (richting Moerbeke) - Omleiding 

lokaal autoverkeer via Axelvaardeken, Stationsstraat, Melkerijstraat, 
Walderdonk, Groenstraat en Merelstraat, Van Pottelberghestraat, 
Meersstraat
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Omleiding fase 4



Lokale bereikbaarheid

• Maximale bereikbaarheid van de handelszaken tijdens de werken.
• Riolering: werken in ‘trein’: zones van ongeveer 50 meter => 

beperken van hinder tot kleine zones
• Onmiddellijk na de aanleg riolering aanvullen tem onderfundering

zodat doorsteken door de werf naar handelszaken mogelijk zijn. 
• Minderhindermaatregelen: rijplaten, tijdelijke toegangen... => 

Situatie wordt individueel bekeken 

• MAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is, bv. tijdens plaatsen 
riolering of beton/asfalt > Tijdige communicatie op maat
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Achter elke hoek schuilt gevaar

Veiligheidsrisico’s op de werf 
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Als je niet op de werf moet zijn, blijf er weg
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Spelregels
ü Respecteer de werfsignalisatie 

en verkeersregels

ü Kijk uit voor putten, obstakels 
en werfverkeer

ü Maak altijd oogcontact met de 
vrachtwagenchauffeur of 
kraanbestuurder

ü Val op met een geel hesje

ü GSM en oortjes? Niet op een 
werf!

ü Meld gerust onveilige situaties

Meer veiligheid: daar 
werken we samen aan!



Communicatie & 
de bereikbaarheids-
adviseur

Idelien VAN LAER
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer
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Communicatie
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ØWebsite en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/Wachtebeke

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

Ø Bereikbaarheidsadviseur
• Idelien Van Laer
• bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be 
• 0476 72 22 57
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Bereikbaarheids
adviseur



Bereikbaarheidsadviseur

• Brugfiguur tussen projectpartners/aannemer en 
ondernemers/bewoners
• Luistert naar vragen, opmerkingen en suggesties
• Bespreekt deze met de werfleiding
• Geeft snel en concreet antwoord

• Idelien Van Laer/Lars Acke
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/ 72 22 57 
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mailto:bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be


Minder Hinder Maatregelen: AWV 
communicatie

• Info werken en omleidingskaartjes auto/fiets: 
www.wegenenverkeer.be/Wachtebeke
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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

