
Heraanleg 
Wijk Blijmare

start werken voorjaar 2022



Volgende straten worden heraangelegd

➢ Iepenlaan

➢ Eikenlaan

➢Rodebeukendreef

➢Knotwilgenlaan

➢Meiboomlaan

➢Deel van Hogeweg

➢ Ter Zale

➢ Ter Lucht

➢Deel Sint- Hubertuslaan

➢Deel Koestraat



Reden voor de heraanleg

➢Wegdek in slechte staat (voetpaden t.g.v. riolering)

➢Slechte staat van de riolering

➢Gemengde riolering

➢ Belevingswaarde groenvoorzieningen en speelplein verhogen

➢ Inrichting van de wijk voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam 
openbaar domein.



Omschrijving werken algemeen

➢ Volledige heraanleg van de straten in de wijk Blijmare

➢Aanleg gescheiden riolering in alle straten met een effectieve afvoer van de 
regenwaterriool in het grachtenstelsel van de Koestraat.

➢Comfortabele voetpaden

➢Ontharden

➢Aanplant nieuwe bomen in voldoende grote groenzones



Omschrijving werken 

Inrichtingsprincipe:

➢De wijk Blijmare wordt voorzien van een nieuwe rijweg en voetpaden. De bestaande 
gemengde riolering wordt vernieuwd door een gescheiden rioleringsstelsel. Tevens 
worden de groenvoorzieningen aangepakt binnen de projectzone met aanplant van 
aangepaste beplanting en voorzieningen zoals zitbanken en picknickbanken om de 
belevingswaarde binnen de wijk te verhogen.

➢Samen met de inrichting van ontmoetingsruimtes wordt ook de nodige aandacht 
besteed aan de algemene netheid. Hiervoor zullen vuilnisbakken in de onmiddellijke 
omgeving van zit- en picknickbanken worden voorzien.



Iepenlaan: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan beide zijden in de 
straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 1,8m breed

➢ Greppel in 2 rijen betonstraatstenen 
22x13x13

➢ Kleine plantvakken met bomen

➢ Rijweg uit beton van 5 meter breed

➢ Parkeren op de rijweg 

➢ Opstaande boordsteen



Iepenlaan: inrichtingsprincipe

➢ Voetpaden aan beide zijden in de straat in grijze 
betonstraatstenen formaat 22x22x08 met een breedte van 
minimum 1,5 meter

➢ Brede middenberm blijft behouden

➢ Rijweg in uitgewassen beton van 3 meter breed

➢ Parkeerplaatsen in Kasseien

➢ Verkeersplateau t.h.v. kruispunt Hogeweg – Iepenlaan

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegestaan

➢ Aanplanting nieuwe bomen: 21 stuks – Ulmus Lobel

➢ Bestaande bomen in de voetpaden worden gerooid. (39 
stuks)

➢ De 14 bomen in de middenberm blijven behouden

➢ Overrijdbare betonboordstenen



Nieuwe toestand Iepenlaan



Nieuwe toestand Iepenlaan
Dwarsprofiel



Knotwilgenlaan: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan beide zijden in de 
straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 1,9m breed

➢ Greppel in 2 rijen betonstraatstenen 
22x13x13

➢ Groenpleintjes op diverse plaatsen

➢ Rijweg uit beton van 7 meter breed

➢ Parkeren op de rijweg en 
parkeerstroken

➢ Opstaande boordstenen



Knotwilgenlaan: inrichtingsprincipe

➢ Voetpaden aan beide zijden in de straat in grijze 
betonstraatstenen formaat 22x22x08 met een breedte van 
minium 1,5 meter

➢ Groenpleintjes blijven behouden

➢ Rijweg in uitgewassen beton van 5 meter breed

➢ Langse en haakse parkeerstroken in kasseien 

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegestaan

➢ Aanplanting nieuwe bomen:52 stuks – Carpinus betulus‘Fastigiata’

➢ Bestaande bomen in de voetpaden worden gerooid. (20 stuks)

➢ De 9 bomen verdeeld in de diverse groenpleintjes blijven 
behouden

➢ Overrijdbare betonboordstenen



Nieuwe toestand Knotwilgenlaan



Nieuwe toestand Knotwilgenlaan
Dwarsprofiel



Rodebeukendreef: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan beide zijden in 
de straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 1,8m breed

➢ Greppel in 3 rijen 
betonstraatstenen 22x11x10

➢ Groenplein met 5 rode beuken

➢ Rijweg uit beton van 5,5 meter 
breed

➢ Parkeren op de rijweg

➢ Opstaande boordstenen



Rodebeukendreef: inrichtingsprincipe

➢ Voetpaden telkens aan een zijde in de straat in grijze 
betonstraatstenen formaat 22x22x08 met een breedte van 
minimum 1,5 meter

➢ Rijweg in uitgewassen beton van 5 meter breed tot in de bocht 
richting Knotwilgenlaan, vanaf deze bocht bestaat de rijweg uit 
mozaïekkeien

➢ Bestaande beuken op het plein worden behouden

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

➢ Aanplanting nieuwe bomen: 9 stuks – Acer rubrum ‘Scanlon’

➢ Bestaande bomen in de voetpaden worden gerooid (17 stuks)

➢ De 5 rode beuken in het groenplein blijven behouden en krijgen 
meer ruimte door het rooien van de omringende bomen

➢ Overrijdbare betonboordstenen



Nieuwe toestand Rodebeukendreef



Nieuwe toestand Rodebeukendreef
Dwarsprofiel



Eikenlaan: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan beide zijden in de 
straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 1,6m breed

➢ Greppel in 3 rijen 
betonstraatstenen 22x11x10

➢ Plantvakken in de rijweg (11)

➢ Groenpleintje met 2 grote eiken 

➢ Rijweg uit beton van 7 meter 
breed

➢ Parkeren op de rijweg

➢ Opstaande betonboordstenen



Eikenlaan: inrichtingsprincipe

➢ Voetpaden telkens aan een zijde in de straat in grijze  
betonstraatstenen formaat 22x22x08 met een breedte van 
minimum 2 meter

➢Rijweg in uitgewassen beton van 5 meter breed 

➢ Bestaande eiken op het plein worden behouden

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

➢ Aanplanting nieuwe bomen:15 stuks –Quercus robur‘Fastigiata’

➢Rooien bestaande bomen in de rijweg (18 stuks)

➢De toegang per auto vanaf de Knotwilgenlaan wordt 
afgesloten

➢Het groenpleintje met de 2 grote eiken blijven behouden en 
krijgen meer ruimte

➢Overrijdbare betonboordstenen



Nieuwe toestand Eikenlaan



Nieuwe toestand Eikenlaan
Dwarsprofiel



Meiboomlaan: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan beide zijden in de 
straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 1,3m breed

➢ Greppel in 2 rijen betonstraatstenen 
22x13x13

➢ Plantvakken in de voetpaden

➢ Groenpleintje met 2 grote eiken 

➢ Rijweg uit beton van 7 meter breed

➢ Strook betonstraatstenen aan beide 
zijden van de weg met een breedte 
van elk 0,7 meter

➢ Parkeren op de rijweg

➢ Opstaande boordstenen



Meiboomlaan: inrichtingsprincipe

➢ Voetpaden telkens aan een zijde in de straat in grijze 
betonstraatstenen, behalve in het stuk tussen nummers 
18 en 26, daar zijn aan beide zijden voetpaden voorzien

➢Rijweg bestaat in uitgewassen beton van 5 meter breed, 
het stuk rijweg vanaf nummer 15 tot en met 19 wordt 
aangelegd in mozaïekkeien 

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

➢ Aanplanting bomen:11 stuks – Prunus Umineko

➢Rooien bestaande bomen in de voetpaden (29 stuks)

➢Overrijdbare betonboordstenen



Nieuwe toestand Meiboomlaan



Nieuwe toestand Meiboomlaan
Dwarsprofiel



Ter Lucht:
bestaande toestand

• Voetpaden aan beide zijden in de 
straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 0,9m breed

• Greppel in 2 rijen betonstraatstenen 
22x13x13

• Groenstrook tussen de rijweg en de 
voetpaden

• Rijweg in betonklinkers, breedte 4,40 
meter

• Bomen in de groenstrook (18 stuks)

• Parkeren op de rijweg

• Overrijdbare betonboordstenen



Ter lucht: inrichtingsprincipe

➢Geen langsliggende voetpaden in deze straat, enkel aanleg 
opritten en toegangen vanaf de rijweg naar de voordeur in 
grijze betonstraatstenen, gezien deze straat dood loopt en 
een residentieel karakter heeft

➢Rijweg bestaat in mozaïekkeien van 4,30 meter breed. 
Aanzet rijweg vanaf Hogeweg richting Ter Lucht in beton als 
snelheidsremmende maatregel

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

➢ Aanplanting bomen: 6 stuks – Parrotia persica ‘Vanessa’

➢Rooien bestaande bomen in de groenstroken (18 stuks)

➢Overrijdbare betonboordstenen 



Nieuwe toestand Ter Lucht



Nieuwe toestand Ter Lucht
Dwarsprofiel



Hogeweg: 
bestaande toestand

• Voetpaden aan een zijden in de 
straat in grijze betontegels 
50x50x10cm, 1,5m breed

• Greppel in prefab gebogen 
straatgoten van 0,5 meter breed

• Groenstrook tussen de rijweg en de 
voetpaden

• Rijweg in asfalt, breedte 4,90 meter

• Bomen in de groenstrook (62 stuks)

• Parkeren op de rijweg



Hogeweg: inrichtingsprincipe

• Langsliggend voetpad aan een zijde van de straat, bestaande uit 
grijze betonstraatstenen formaat 22x22x8

• Rijweg in uitgewassen beton van 5 meter breed

• Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

• Tijdens de heraanplanting worden terug eiken van dezelfde soort 
aangeplant ter aanvulling: 10 stuks – Quercus robur

• De bestaande bomen in de groenstroken (62 stuks) blijven 
behouden



Nieuwe toestand Hogeweg



Nieuwe toestand Hogeweg
Dwarsprofiel



Ter Zale: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan beide zijden in de 
straat in grijze betontegels 
30x30x5cm, 0,9 meter breed

➢ Greppel in 2 rijen betonstraatstenen 
formaat 22x11x10

➢ Groenstrook tussen de rijweg en de 
voetpaden aan beide zijden van de 
straat

➢ Rijweg in betonstraatstenen, 
breedte 4,40 meter

➢ Bomen in de groenstrook (44 stuks)

➢ Parkeren op de rijweg

➢ Overrijdbare betonboordstenen



Ter Zale: inrichtingsprincipe

➢Geen langsliggende voetpaden in deze straat, enkel aanleg 
opritten en toegangen vanaf de rijweg naar de voordeur in 
grijze betonstraatstenen formaat 22x22x08. Dit gezien 
deze straat dood loopt en een residentieel karakter heeft.

➢Rijweg in mozaïekkeien van 4,5 meter breed. Aanzet rijweg 
vanaf Hogeweg richting Ter Zale in beton als 
snelheidsremmende maatregel

➢ Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

➢ Aanplanting bomen:25 stuks – Acer campestre ‘Red shine’

➢Rooien bestaande straatbomen (44 stuks)

➢Overrijdbare betonboordstenen



Nieuwe toestand Ter Zale



Nieuwe toestand Ter Zale
Dwarsprofiel



Sint- Hubertuslaan: 
bestaande toestand

➢ Voetpaden aan een zijden in de straat 
in grijze betontegels 30x30x5cm, 1,5 
meter breed

➢ Greppel in prefab betonnen gebogen 
elementen met een breedte van 0,5 
meter

➢ Voetpad aan een zijde van de rijweg 
tussen de perceelsgrens en de 
groenstrook

➢ Rijweg in beton, breedte 6,20 meter

➢ Bomen in de groenstrook (18 stuks)

➢ Parkeren op de rijweg



Sint- Hubertuslaan

➢Voetpaden aan de onpare kant van de straat in grijze 
betonstraatstenen formaat 22x22x08, breedte 1,5 
meter

➢Rijweg in uitgewassen beton van 6 meter breed 

➢Bestaande bomen (linden) worden behouden

➢Parkeren op de rijweg blijft toegelaten

➢Aanplanting bijkomende lindeboom als aanvulling van 
de bestaande aanwezige grotere exemplaren:1 stuk –
Tillia cordata ‘Savarla’

➢De bestaande bomen (18 stuks) blijven behouden

➢Overrijdbare betonboordstenen 



Nieuwe toestand Sint- Hubertuslaan



Nieuwe toestand Sint- Hubertuslaan
Dwarsprofiel



Uitvoering



Kostprijs

Knotwilgenlaan, …

Samenvatting

Totaal TMVW - subs TMVW - niet subs Stad Brugge

Rioleringswerken: % % %

Deel 1A - subsidieerbare werken 2.344.711,28 € 1.758.533,46 € 75 586.177,82 € 25 - € 0

Deel 1B - niet subsidieerbare werken 845.434,00 € - € 0 845.434,00 € 100 - € 0

Wegeniswerken 2.763.474,90 € - € 0 690.868,73 € 25 2.072.606,18 € 75

Groenaanleg en -onderhoud 131.405,80 € - € 0 32.851,45 € 25 98.554,35 € 75

Afkoppelingswerken 1.157.500,00 € - € 0 1.157.500,00 € 100 - € 0

Subtotaal 7.242.525,98 € 1.758.533,46 € 3.312.832,00 € 2.171.160,53 € 

BTW 21% 455.943,71 € - € 0 - € 0 455.943,71 € 21

Algemeen totaal 7.698.469,69 € 1.758.533,46 € 3.312.832,00 € 2.627.104,24 € 

Uitvoeringstermijn 320 werkdagen



Bedankt voor uw aandacht


