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AGENDA
• Inleiding door het gemeentebestuur van Liedekerke

(Luc Wynant, burgemeester)

(Dirk Lodewijk, schepen openbare werken)

• Voorbereidende werken

(Paul Couck, manager cluster infrastructuur)

• Toelichting ontwerpplannen door studiebureau

(Jan D’Hauwer)

• Toelichting afkoppelingsstudies op privaat domein door Farys

(Marleen Spiliers)

• Vragenronde



INLEIDING

Luc Wynant, burgemeester

Dirk Lodewijk, schepen openbare werken



VOORBEREIDENDE WERKEN

Werkzaamheden van de nutsmaatschappijen

(Infrax / Eandis / Proximus / Farys)

Paul Couck, manager cluster infrastructuur



VOORBEREIDENDE WERKEN

• Code voor infrastructuur- en nutswerken = afstemmen van  

werken nutsmaatschappijen en gemeente

• Intens en frequent voorafgaandelijk overleg 

• Werken i.o.v. Infrax, Iverlek, Proximus en Farys

• Aanleg nieuwe leidingen, aankoppelen van leidingen, 

overkoppelen huisaansluitingen, buiten dienst stellen van 

bestaande leidingen



Toelichting ontwerpplannen 

Jan D’Hauwer, studiebureau



Rioleringswerken

- Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel langs Rozenlaan, 
Resedalaan en langsheen fietsverbinding tot Laan I bestaande uit: 

* RWA-leiding (RegenWeerAfvoer):

- Opvangen van oppervlaktewater van de rijweg en 
opvang van regenwaterafvoer van de woningen. 

- Buffering van oppervlaktewater

* DWA-leiding (DroogWeerAfvoer):

- Opvangen van het afvalwater van de woningen



RWA-leiding

- De rioleringswerken maken deel uit van een subsidie-dossier waardoor 
verschillende richtlijnen strikt dienen gevolgd te worden: 

* Buffering van oppervlaktewater vooraleer (vertraagd) te lozen in 
afwaarts rioleringsstelsel langs Affligemsestraat. 

* Bufferleiding door aanleg van ondergrondse kokers 2000/1000mm 
en dit langs toegangsweg Rozenlaan en Resedalaan (L=123m)

en bufferleiding 2000/1000mm (L=75m) langs Rozenlaan vanaf 
aansluiting met Mimosalaan

* Overige RWA-leiding worden aangelegd in betonbuizen dia

- 500 en 600mm langs fietsverbinding tot Laan I

- 400 en 500mm langs Rozenlaan

- 400mm langs Resedalaan

- 800mm langs deel Rozenlaan en Muilemstraat tot aan-
sluiting met riolering langs Affligemsestraat.   



DWA-leiding

- DWA-leiding wordt over het volledige tracé (vanaf Muilemstraat tot 
aansluiting met Laan I) aangelegd in grèsbuizen dia 600mm.

- Vanaf Muilemstraat tot aansluiting met Aquafin-collector door leiding 
dia 700mm.

- DWA-leiding langs Resedalaan d.m.v. leiding dia 250mm.

- T.h.v. elk perceel zullen 2 huisaansluitingsputjes (RWA en DWA) 
worden geplaatst.



Wegeniswerken

- Volledige opbraak van rijweg en zijbermen langs Muilemstraat-deel, 
Rozenlaan, Resedalaan en fietsverbinding tot aansluiting met Laan I.

- Aanleg van rijweg, fietspad (Muilemstraat), voetpaden, parkeerstroken 
en groenzones  



Muilemstraat

- Rijweg wordt aangelegd in KWS-verharding over een breedte van 
5,60m

- Rijweg wordt aan beide zijden afgeboord met een ter plaatse gestorte 
kantstrook/trottoirband (b=50cm). 

- Aanleg voetpad in gele betonstraatstenen langs de linkerkant van de 
weg (b=1,20m)

- Aanleg van fietspad in rode betonstraatstenen (b=1,50m) en voetpad 
in gele betonstraatstenen (b=1,20m) langs de rechterkant. 



Modeldwarsprofiel Muilemstraat



Rozenlaan (zone tussen Muilemstraat en Resedalaan)

- Rijweg wordt aangelegd in KWS-verharding over een breedte van 
5,40m

- Afboording rijweg met betonnen kantstrook/trottoirband (b=50cm)

- Langs de linkerkant wordt aanleg voorzien van een groenzone          
(± 2,0m) en een voetpad in gele betonstraatstenen (min =1,50m)

- Langs de rechterkant wordt de aanleg voorzien van een voetpad in 
gele betonstraatstenen ( min =1,50m)

- T.h.v. aansluiting met Muilemstraat wordt de aanleg voorzien van een   
groenzone en parkeerzone in grasbetontegels (11 pp).



MDP Rozenlaan



Resedalaan

- Rijweg in KWS-verharding over een breedte van 5,40m

- Afboording met kantstrook/trottoirband (b=50cm)

- Aanleg van voetpaden aan beide zijden van de rijweg in gele 
betonstraat-stenen (min 1,50m)



MDP Resedalaan



Rozenlaan (vanaf Resedalaan tot einde bebouwing)

- Rijweg in KWS-verharding over een breedte van 5,40m

- Afboording met kantstrook/trottoirband (b=50cm)

- Kant onpare huisnummers: aanleg voetpad in gele betonstraatstenen   
(b= min. 1,50m)

- Kant pare huisnummers: parkeerstroken in zwarte betonstraatstenen 
(b=2,0m) en aanleg voetpad in gele betonstraatstenen (min. 1,20m)



MDP Rozenlaan



Fietsverbinding tot Laan I

- Aanleg van fietsverbinding tussen Rozenlaan en Laan I. 

- Fietspad in KWS-verharding over een breedte van 3,0m. 

- Fietspad wordt aan beide zijden afgeboord met een borduur (b=10cm)



MDP Fietsverbinding



Toelichting ontwerpplannen



Toelichting afkoppelingsstudies

Marleen Spiliers (Farys)



Vragenronde


