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Voorafgaand
Voor vlot verloop infomoment

• Graag micro uit

• Vragen kunnen achteraf gesteld worden

• Handje opsteken



Verloop infomoment
• Inleiding door schepen Axel Weydts

• Nutswerken

• Rioleringswerken

• Wegeniswerken

• Keermuur

• Verloop van de werken

• Geveltuintjes

• Vervolg

• Toekomst Hermelijnstraat

• Vragen



Inleiding

• Rioolinspectie begin 2020 → riolering in slechte staat

• Wegenis in slechte staat

• Volledige heraanleg noodzakelijk



Nutswerken

• Ondergronds brengen van luchtleidingen

• Nieuwe openbare verlichting, 
• LED verlichting (6 op paal en 6 op gevel) 

(gedimd tot 50% tussen 23:00 en 05:00)

• Vernieuwen van oude nutsleidingen

• Overkoppelen van woningen
• Voorafgaande afspraak bij iedere woning



Rioleringswerken

• Riolering in slechte staat

• Aanleg van een gescheiden stelsel

• Ook private percelen moeten afkoppelen
• Open, en halfopen bebouwing: volledige afkoppeling

• Gesloten bebouwing: afkoppeling van voorste dakhelft

• Afkoppelingsadviseur Meet-Het

• Werken uit te voeren tegen ten laatste 1 jaar na oplevering



Rioleringswerken



Wegeniswerken

• Heraanleg van straat
• Woonerf

• Gelijkgrondse aanleg

• 20 km/uur

• Gemarkeerde parkeerplaatsen

• Parkeerplaatsen voor fietsen

• Eénrichtingsverkeer

• Kleinschalige materialen

• Aandacht voor meer groen

Plannen worden na de presentatie online geplaatst. 



Wegeniswerken



Wegeniswerken west



Wegeniswerken oost



Wegeniswerken: dwarsprofielen



Wegeniswerken: dwarsprofielen



Keermuur

• Samenwerking met Infrabel
• Reinigen en renoveren van de betonnen steunmuur

• Herschilderen van de bestaande borstwerking op de 

steunmuur

• Stad Kortrijk onderzoekt mogelijkheid om keermuur te laten begroeien met 
klimplanten



Verloop van de werken

Door smal profiel straat ook ondergronds weinig ruimte

→Werken volgen niet de traditionele volgorde van werken
• Start opbraak wegenis

• Aanleg nieuwe riolering: 4 maanden

• Ondergronds brengen van nutsleidingen: 3 maanden

• Heraanleg wegenis: 2,5 maanden

Start der werken: najaar 2021

Duurtijd totaal (indicatief): 10 maanden



Geveltuintjes

• De heraanleg van de straat is het ideale moment

voor de aanleg van een geveltuintje!
Dit moeten zeker niet altijd klimplanten zijn, lage beplanting kan ook.

• Stad Kortrijk voorziet in aanleg een plantgat – laat tijdig weten aan 
de projectleider!

• 2 opties
• Ik doe het zelf (subsidie 25,00 Euro via stad Kortrijk)

• Ik laat het doen (Doe je aanvraag via het webformulier op de website van ‘De GevelGäng’ 
(www.lzsb.be/gevelgroen). 



Geveltuintjes



Vervolg

• Opmaak definitief bestek

• Aanstellen aannemer

• Start der werken

Volgend bewoners overleg voor de start der werken

• Minder hinder maatregelen

• Specifieke info over werf, aannemer, bereikbaarheid, …



Toekomst Hermelijnstraat

Op lange termijn

• Onderzoek piste fietsverbinding (vroeg stadium)

• Studie van de overwegen NMBS

• Aanpassingswerken spoorwegtunnel



Vragen

Individuele vragen?
056/27.83.20

laurence.singier@kortrijk.be

mailto:laurence.singier@kortrijk.be

