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Heraanleg Kerklaan start met het rooien van de bomen op 28 januari 

 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

 

Zoals u weet willen wij in 2013 de Kerklaan vernieuwen.  

Aanleiding hiertoe is de toestand van de riolering. Ook de wegbedekkingen hebben nood aan 

een opfrissing. 

Wij nodigden de bewoners van de Kerklaan op 30 april jl. uit in het Parochiaal Centrum De 

Patria om het voorstel voor de heraanleg met hen te bespreken. Ondertussen werd het plan 

door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 november jl. en weten we dat de bvba Verhegge uit 

Zedelgem de aannemer is voor dit project. Midden december jl. vond een 

coördinatievergadering plaats met de aannemer, de Wegendienst, de nutsmaatschappijen, de 

Politie en de Communicatiedienst zodat wij nu voldoende gegevens hebben om u te 

informeren over deze heraanleg. Het prijskaartje van deze heraanleg toont ons het bedrag van 

1.051.860 euro (excl. BTW).  

 

Wanneer vinden welke werkzaamheden plaats? 

 

28 januari tot en met 1 februari: rooien van de bomen 

In deze periode worden de bomen in de Kerklaan gerooid door de bvba Verhegge.  

Dit gebeurt in twee fasen: 

fase 1: vanaf de Astridlaan tot aan de Molenstraat 

fase 2: vanaf de Molenstraat tot aan de Jacobus Roelofstraat 

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod. Er is geen verkeer toegelaten bij het vellen 

(vallen) van de bomen en de Kerklaan wordt per fase voor het verkeer onderbroken tijdens de 

werkuren om veiligheidsredenen. ’s Avonds is er normale doorgang van het verkeer mogelijk. 

 

vanaf 4 februari tot eind maart: aanpassen nutsleidingen 

Vanaf 4 februari start de bvba Lamote met aanpassingen aan de nutsleidingen (gas, water, 

elektriciteit, telefoon, ..). De werkzaamheden beginnen aan de pare kant van de huisnummers 
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vanaf de Astridlaan naar de Kerkdreef, gevolgd door de werken aan de onpare kant vanaf de 

Kerkdreef naar de Astridlaan toe. 

De werkzaamheden situeren zich hoofdzakelijk in de zone van het trottoir en deze worden na 

het uitvoeren van de werken voorlopig hersteld. 

Waar de nutsmaatschappijen werken, geldt parkeerverbod. Garages zullen tijdelijk niet 

bereikbaar zijn (de aannemer verwittigt de bewoners vooraf). Plaatselijk verkeer blijft 

mogelijk in de straat. 

Eandis plant ook werkzaamheden in de Jacobus Roelofstraat (tot aan de ingang kerkhof in de 

eerste bocht en dit aan beide zijden). Elia en TMVW plannen ook werken in de Molenstraat 

(waarover later meer informatie).  

 

rioleringswerken en heraanleg: 

Dit gebeurt in fasen: 

fase 1.  vanaf de Kerkdreef tot Jacobus Roelofstraat (kruispunt niet inbegrepen) 

fase 2a:  * vanaf Jacobus Roelofstraat (kruispunt inbegrepen) tot aan Kerklaan 40 

fase 2b: * vanaf Kerklaan 40 tot aan de Molenstraat (kruispunt niet inbegrepen) 

fase 3:  vanaf de Molenstraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de Astridlaan (kruispunt niet  

inbegrepen) 

De bvba Verhegge start met de eerste fase van de heraanleg en de rioleringswerken (vanaf 

Kerkdreef tot Jacobus Roelofstraat) in augustus nà het bouwverlof. Hij hoopt deze fase af te 

ronden tegen eind december.  

De totale heraanleg zal één jaar in beslag nemen. 

Meer informatie over fase 1 en alle volgende fasen volgt later ! 

 

Plan met fasering rioleringswerken en heraanleg 

 

 
 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen 

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet 

op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te 

koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien. 
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Meer info ! 

Met vragen over de uitvoering van de rioleringswerken en de heraanleg kan u terecht bij de 

stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).  

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de respectievelijke 

diensten: 

 gas en elektriciteit : Eandis - dienst studies en aanleg - dossieradministratie 

(t 078 35 35 34) 

 water: T.M.V.W. - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21) 

 telefoon: Belgacom: t 0800 22 800 of in de Teleboetieks in de Rijselstraat 1, 

8200 Sint-Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge. 

 kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be 

Op www.bruggebereikbaar.be vindt u informatie over de meeste wegwerkzaamheden op 

Brugs grondgebied. 

 

Nu aansluiten op riolering, gas, elektriciteit, water en telefoon 

Nu er werken plaatsvinden in uw straat kan u van de gelegenheid gebruik maken om 

ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande 

aansluitingen te verzwaren. Neem contact op met de hierboven vermelde maatschappijen. 

Wie over een dakafvoer beschikt, die uitmondt op het trottoir, moet deze afvoer aansluiten op 

de riolering. Wil hiervoor contact opnemen met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 

8000 Brugge – t 050 44 85 85. 

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden ! 

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. 

Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden. 

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden? 

Bij de werken aan de nutsleidingen blijft een normale ophaling verzekerd. 

Waar de aannemer werkt aan de riolering, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. 

Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt. 

 

De Lijn 

Tijdens het rooien van de bomen kan het nodig zijn dat de bus via de Pannenhuisstraat zal 

rijden. 

De Lijn zal met Lijn 1 (Ver-Assebroek) wel een trajectwijziging volgen op het moment dat de 

rioleringswerken plaatsvinden vanaf de Kerkdreef tot aan de Jacobus Roelofstraat 

(augustus).De bussen zullen dan rijden via de Kerklaan en dan verder terug via de Jacobus 

Roelofstraat, de Pannenhuisstraat, de Molenstraat en terug naar de Kerklaan. 

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200 

 

Compensatie voor handelaars 

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen 

moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag om een 

tegemoetkoming bij het Participatiefonds. 

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan men terecht bij de dienst 

Lokale Economie van de stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem 

een kijkje op www.brugge.be/hinder waar men tevens online een hinderattest kan aanvragen. 

 

 

http://www.bruggebereikbaar.be/
http://www.brugge.be/hinder
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Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ? 

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de 

dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge  

(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be). 

 

Welke heraanleg mag u verwachten ? 

situering heraanleg 

- er gebeurt een heraanleg vanaf nummer 9 tot aan de Kerkdreef (kruispunt 

inbegrepen) van rooilijn tot rooilijn 

- de aansluiting van de Kerklaan op de Astridlaan (tot aan huisnummer 9) maakt deel 

uit van de geplande heraanleg van de Astridlaan door de Vlaamse overheid – Afdeling 

Wegen en Verkeer – . Er komt een tweerichtingsfietspad richting Beernem (Oedelem) 

en ook de realisatie van een nieuwe riolering is voorzien. 

wegbedekkingen 

rijweg 

- in asfalt 

- breedte: 5,44 meter (exclusief greppels) 

- op het kruispunt met de Molenstraat komt er een plateau in rood asfalt (dit is een 

plaatselijke verhoging van het wegdek en werkt snelheidsremmend) 

parkeren 

- in zwarte betonstraatstenen 

- parkeerstroken aan beide zijden van de straat, met uitzondering van het gedeelte 

tussen het Pastoor Verhaegheplein en Kerkdreef, waar er enkel een parkeerstrook is 

kant ’t Leenhof (in deze parkeerstrook is er geen bushalte meer voorzien) 

- breedte van 1,70 meter 

- de parkeercapaciteit verhoogt van 50 naar 93 plaatsen 

- de parkeerstroken zijn begrensd door voetpaduitstulpingen 

- in de parkeerstrook worden plantvakken met bomen voorzien 

- afschaffen systeem beurtelings parkeren 

- de parkeerstroken liggen op hetzelfde niveau als het trottoir 

- aan het rustpunt van de fietsroute zijn extra parkeerplaatsen voorzien en een 

parkeerplaats voor de minder mobiele mens 

trottoir 

- tegels in natuursteen 

- aan beide zijden van de straat 

- de voetgangers krijgen een vrije doorgang op het trottoir over gans de breedte omdat 

er geen bomen meer in het trottoir zullen staan 

groen: 

- alle bestaande bomen, die nu in het trottoir staan, worden gerooid 

- nieuwe bomen komen in de parkeerstroken om op die manier een laaneffect te 

creëren 

- het groen in de straat zal het straatbeeld optisch vernauwen wat snelheidsremmend 

werkt 

- er worden boomhazelaars of Corylus colurna voorzien. Deze boom heeft een eironde 

kroon die weinig eisen stelt aan de bodem en weinig ziektegevoelig is. In de herfst 

verkleuren de bladeren goudgeel. De plantvakken worden beplant met 

bodembedekkende heesters of vaste planten. Dezelfde bomen werden aangeplant in 

de Dries in Assebroek.  
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  Corylus colurna 

bushalte De Lijn: 

- de bus krijgt een stopplaats en halte in de Kerkdreef 

riolering 

- er komt een nieuwe riolering: een gescheiden stelsel 

- de huisaansluitingen worden vernieuwd tot aan de rooilijn 

verkeer 

- invoering zone 30 nà de heraanleg 

Pastoor Verhaegheplein 

- de rijweg komt er in grijze mozaïeken 

- Ter hoogte van de kerk (overzijde straat) worden winterlindes (Tilia cordata 'Rancho') 

voorzien. Deze boom heeft een smalle, eivormige kroon en is niet gevoelig voor het 

hinderlijke fenomeen van 'honingdauw' (luizen zuigen de plantensappen op en 

scheiden daarna zoete druppels af. Dit is honingdauw, waarop zich in perioden 

zwarte roetschimmel vestigt). De boom heeft een opvallend gele herfstverkleuring. 

Dezelfde bomen werden aangeplant in Burggraaf de Nieulantlaan in Sint-Andries en 

de Kerkhofblommenstraat in Assebroek. 

 

 

 

 

 

 

 Tilia Cordata ‘Rancho’ 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

U kan het plan inkijken op volgende plaatsen: 

 Gemeenteafdeling Assebroek, Generaal Lemanlaan 123, 8310 Assebroek – 

t 050 83 16 70 

Open van maandag tot vrijdag van 8.30  u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 

18 u., op woensdag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag open van 9 u. tot 11.45 u. 
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 Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. 

Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus). 

Beschikt u over internet ? Dan kan u via de website van de stad Brugge ook het plan met de 

heraanleg van de Kerklaan bekijken: ga naar www.brugge.be/plannen> Kerklaan 

 

Uit de inspraakvergadering … 

Tijdens de inspraakvergadering eind april jl. kwamen heel wat vragen aan bod en kregen de 

meeste vragen ook een antwoord. Sommige vragen vroegen nader onderzoek en wij maken 

van deze brief gebruik om ook deze van een antwoord te voorzien. 

gevelnetten  

Een bewoner vraagt of de kabels van Telenet aan de gevels blijven hangen of dat ze 

ondergronds gaan. 

Telenet laat weten dat de overspanning tussen de gevels over privaat domein ondergronds 

worden gebracht als de kabel gehinderd wordt door bomen. Hiervoor is Telenet van oordeel 

dat het niet evident is om de bewoner op regelmatige tijdstippen te vragen om zijn boom te 

snoeien zodat de kabel niet beschadigd wordt. In de Kerklaan is er geen enkele overspanning 

die hiervoor in aanmerking komt. 

Overspanningen over de rijweg, tussen twee gevels, worden bij wegenwerken ondergronds 

gebracht. In de Kerklaan zijn geen dergelijke overspanningen aanwezig. 

Een gevelnet wordt altijd weggenomen in de gevallen waar de woning bouwvallig en 

leegstaand is (en de kans groot is dat deze gesloopt wordt). 

 

afval rond elektriciteitscabine 

Iemand laat weten dat er veel afval gegooid wordt rond de cabine en dat er ook overlast is van 

wildplassen. Ondertussen heeft Eandis al een afsluiting geplaatst. 

opschuiven boom naar Astridlaan 

De Groendienst heeft geen bezwaar om de boom tegenover huisnummer 4 te verschuiven. 

Deze dienst vraagt wel om de tussenafstand tussen de plantvakken zo continue mogelijk te 

houden.  

 

 

In afwachting van een volgend schrijven, sturen wij u alvast een vriendelijke groet 

 

 

 

Namens Johan COENS   De Burgemeester 

Stadssecretaris 

 

 

 

 

 

Dirk MICHIELS   Renaat LANDUYT 

Adjunct-Stadssecretaris 

http://www.brugge.be/plannen

