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VOORUITGANG VAN DE WERKEN  
BEVEL VAN AANVANG:  23/04/2019 

UITVOERINGSTERMIJN: 8 /290 Werkdagen 

DEELTERMIJN  / FASES:    

1. TUSSEN SCHUIFERSKAPELLESTRAAT & EGEMSEBINNENWEG ZUID (INCL. KRUISPUNT)   40 WD  
2. TUSSEN EGEMSEBINNENWEG Z (EXCL. KRUISPUNT) EN EGEMSEBINNENWEG N (INCL. KRUISPUNT)   70 WD  
3. TUSSEN EGEMSEBINNENWEG N (EXCL. KRUISPUNT) EN MOLENAKKER (INCL. KRUISPUNT)   70 WD  
4. TUSSEN MOLENAKKER (EXCL. KRUISPUNT) EN KOLONEL NAESSENSTRAAT (INCL. KRUISPUNT)  30 WD  
5. KOLONEL NAESSENSTRAAT   20 WD  
6. EGEMSEBINNENWEG ZUID   30 WD & EGEMSEBINNENWEG NOORD   30 WD  

  

Uitgevoerd:  
• Aanstorting R0  
• Sonderingen  

In uitvoering:  
• Aanleg grachten + grachtversterking Voorzien:  

• Start riolering DWA : maandag 13/05/’19  

  

BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR AANNEMER VUYLSTEKE (30/4 -> 07/5)  3 M³  
  

OUDE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

0.1 De inplanting van de bomen tussen de parkeervakken dient in uitvoering nog 

bekeken te worden in functie van de bestaande opritten. Dit dient, in overleg 

met de gemeente Pittem, vastgelegd te worden.  

  

0.2 Bewijs van de borgstellingen dient nog afgeleverd te worden.  

  

0.3 Om de toegankelijkheid zoveel mogelijk te garanderen aan de bewoners wordt 

in eerste instantie maar één betonvak opengebroken waar de DWA-leiding 

wordt aangelegd. In een latere fase (uitvoeren huisaansluitingen, aanleg RWA-

leiding, heraanleg wegenis) wordt ook het andere betonvak uitgebroken. Het 

serrebedrijf (Egemstraat 92B) dient altijd toegankelijk te zijn, hiervoor is een 

post voorzien om een tijdelijke omleidingsweg aan te leggen in 

steenslagmateriaal naar de Egemsebinnenweg.  

  

0.4 Ter hoogte van K1 dient er een slibput opgebroken/opgevuld te worden.  

  

0.5 In de Egemse Dosseweg was het oorspronkelijk de bedoeling om een muur te 

plaatsen in een bestaande put. Echter door de wijziging van de afkoppeling van 

de Egemsebinnenweg 92B dient een zone terug opgebroken te worden om de 

scheiding correct te kunnen uitvoeren (zie ook afkoppelingsplan 

Egemsebinnenweg 92B).  

  

0.6 Niet alle grachten zijn voorzien van versterkingen. In uitvoering zal gekeken 

worden welke grachten moeten versterkt worden en welke niet.  
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Dossiernr.:  08.24  
Min. Kenmerk:  W211005    
Dossiernr. Aquafin: 20.630  

Stad:  Pittem    
Opdrachtgever: 

Aanneming:  

Aannemer:  
  

Aquafin  
Herinrichting Egemstraat en omgeving (miv aanleg 
fietspad en gescheiden rioleringsstelsel) 

Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba  

Studiebureau DEMEY BVBA  
Beversesteenweg 314  

8800 ROESELARE tel 
051 20 59 41  

studiebureau@demey.be  

  
Verslag Werfvergadering nr. 2  
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0.7 De wegeniswerken ter hoogte van de Schuiferskapellestraat en sporthal worden 

voorlopig uitgesteld tot de evenementen in mei (5/05 Koers en 16/05  

seniorendag) zijn gepasseerd. Vuylsteke zal de werken in de 

Egemsebinnenweg zuid (fase 7) aansluitend uitvoeren na fase 1.  

  

0.8 Tijdens de infovergadering werd er door enkele bewoners voorgesteld om in de 

Egemse binnenweg een fietssuggestiestrook aan te brengen. Dit wordt verder 

bekeken.  

  

1.1 Er wordt de aannemer gevraagd om duidelijk de noodnummers uit te hangen.   

  

1.3 De werfproeven worden in overleg met Roger Degryse (toezichter Aquafin) 

uitgevoerd. Camera-inspecties worden besteld bij Devlieger, de andere  

proeven worden afgenomen door Servaco. Aannemer Vuylsteke gaat akkoord 

dat er 6 proctors genomen worden op het zandcement. Er wordt gemeld dat de 

waterproeven afgenomen moeten worden streng per streng.  

  

1.8 Er wordt aangesloten op een Aquafin riolering met de DWA-riolering. Daarvoor 

dient een proces-vergunning ondertekend te worden door de aannemer. 

Aquafin kijkt na om zo’n document over te maken aan de aannemer.  

  

1.10 Aannemer Vuylsteke neemt nog contact op met schepen Chris Marreel in 

functie van de opritten en de te plaatsen kopmuren langs de Egemstraat.  

  

1.14 De berm ter hoogte van de Egemse binnenweg en de Egemstraat dient zoveel 

als mogelijk behouden te blijven. Er wordt nog een aangepast ontwerp 

voorgesteld door SB Demey.  

  

1.16 Gemeente Pittem kijkt na om de definitieve signalisatie te bekijken met de 

bevoegde diensten en daarna terug te koppelen op een werfvergadering.  

  

1.17 Aannemer Vuylsteke heeft een alternatieve uitvoering voorgesteld voor de 

verbinding van streng kopmuur 27-U elementen. Kopmuur26 komt te 

vervallen, de buis Ø315 wordt aangesloten op de U-elementen, de 

terugslagklep monteren op de U-kanalen. Dit voorstel wordt aanvaard.   

  

1.18 De meerprijs voor het plaatsen van de T-sleutel voor put O1 werd 

goedgekeurd door Aquafin met een eenheidsprijs van 82,5 €/st. voor het 

leveren en plaatsen.  
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NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

2.1 Ter hoogte van kopmuur 2 werd bezwaar gemaakt omtrent de onteigeningen 

door een familielid van de bewoner van huisnr. 57 (huisnr. 63 op het 

grondplan). Er wordt gevraagd om de bestaande afsluiting te respecteren en 

deze als grens te behouden. Gemeente Pittem wenst mee te gaan in de 

bemerkingen van de bewoner, waardoor aanpassingen aan de rioleringen 

noodzakelijk zijn. Er werden 2 mogelijke opties overgemaakt per mail om de 

rioleringen aan te passen. Aquafin meldt deze kosten die volgen uit deze 

wijzigingen niet ten laste te nemen. Dit wordt verder bekeken.  
  
2.2 Ter hoogte van huisnr. 75 dienen de voorziene grachten en riolering aangepast 

te worden. Door het niveauverschil van perceel huisnr. 75 dient de 

naastgelegen gracht ingekort te worden zodat de bestaande afsluiting geen 

beschadiging kan oplopen. Daardoor dient kopmuur 18 opgeschoven te 

worden tot net voor perceel van huisnr. 75. Bijgevolg dient inspectieput R104 

ook opgeschoven te worden en kunnen een 3-tal bomen behouden blijven.  
  
2.3 Aannemer Vuylsteke meldt dat bepaalde herplaatste afsluitingen door de 

eigenaars verkeerd werden geplaatst. Er werden verschillende palen herplaatst 

door Vuylsteke gezien deze hinderlijk werden geplaatst voor de uitvoering van 

de grachten.  
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2.4 Gemeente Pittem meldt dat er (na goedkeuring van schepencollege) een Ø160 

vuilwater aansluiting zal aangelegd moeten worden voor het serrebedrijf t.h.v.  
de Egemsedosseweg. Dit wordt nog verder uitgetekend door SB Demey.  

  
2.5 De aannemer dient een plaatsbeschrijving af te leveren van de 

omleidingswegen. Aquafin meldt dat een video-opname volstaat.  
  
2.6 In samenspraak met de gemeente Pittem werd voorgesteld om de grachten te 

versterken in het project tot aan de Egemsebinnenweg Noord. Alsook is de 

gracht te versterken t.h.v. de te rooien bomen. Mogelijks dient er bijkomend 

versterkt te worden. Dit wordt verder bekeken door gemeente Pittem.  
  
2.7 Er werd een onbekende put vastgesteld op de hoek van de Egemsedosseweg 

en de Egemstraat, naast woning huisnr. 94. Gemeente Pittem kijkt na om de 

bewoner te contacteren en dit na te vragen.  
  
2.8 Op verschillende locaties is het voorziene profiel van de grachten niet mogelijk 

door het niveauverschil met de aangelanden. Er wordt geadviseerd om de 

helling van de taluds indien nodig aan te passen. De helling van de taluds 

dienen telkens uitgevoerd te worden tot een kopmuur zodat rechtlijnigheid 

behouden kan blijven. De rooilijnen dienen ten allen tijde behouden te blijven. 

Het aantal tegels te plaatsen is volgens de regel: minimum 2/3e te bekleden 

met grachtversterking. Indien niet mogelijk (zoals t.h.v. R15) is het 

toegestaan om maar 1/2e van de talud te bekleden doordat de lengte van de 

talud te weinig is om een volle tegel te plaatsen.  
  
2.9 De bestaande RWA riolering t.h.v. huisnummer 69 & huisnummer 65 is 

voorzien om te behouden. Mogelijks deze plaatselijk vernieuwd worden door 

de staat van de buis. Er wordt de gemeente Pittem gevraagd of er een 

camera-inspectie mag voorzien worden.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

Nihil    

    

OUDE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

0.6 De plannen nutsaanleg + eventueel plan met wachtkokers dienen nog 

overgemaakt te worden aan studiebureau Demey.  
  
1.2 Aannemer Vuylsteke meldt dat er nog zo’n 20-tal OV-palen hinderlijk staan 

voor de volgende fases.   
  
1.3 De OV-paal t.h.v. huisnr. 65 kon geen 0,5m achteruit geplaatst worden door 

de bestaande rioolbuis. Dit wordt verder bekeken.  
  
1.4 Aannemer Vuylsteke meldt dat er reeds verschillende spindels niet naar 

behoren geplaatst zijn voorafgaand de werkzaamheden. Vuylsteke maakt de 

nodige vaststellingen nog over aan de Watergroep.  
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NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

2.1 Het as-builtplan van Telenet werd afgeleverd aan SB Demey. Dit werd ook 

overgemaakt aan de aannemer. Telenet meldt dat er donderdag 10/5 

gekoppeld zal worden.  
  
2.2 Aannemer Vuylsteke heeft verschillende sonderingen uitgevoerd i.f.v.  

mogelijkse interactie met nutsleidingen. Er werden volgende problemen 

vastgesteld:  
1. T.h.v. kruispunt Egemsebinnenweg en Egemstraat:  

- Hinderlijke ligging van gasleiding (staalbuis) van Fluvius. Dit dient zo 
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spoedig mogelijk aangepast te worden in samenspraak met aannemer 

Vuylsteke.  
- Gestuurde boring Telenet werd niet teruggevonden. Telenet maakt 

het boorprofiel nog over aan aannemer Vuylsteke.  
2. T.h.v. kruispunt Molenakker en Egemstraat:  

- Doorsteek gasleiding vormt conflict. Fluvius meldt dat deze normaal 

gezien buiten dienst zou moeten zijn. Fluvius bekijkt dit verder.  
  

2.3 De vezelcementleidingen zijn vernieuwd. De bestaande 

vezelcementleidingen zijn niet verwijderd. Er wordt aannemer 

Vuylsteke gemeld, bij hinderlijke ligging van deze 

vezelcementleidingen, dat er een overeenkomst gemaakt moet 

worden met De Watergroep om deze te verwijderen.  
  

2.4 Er wordt de Watergroep gevraagd naar de toestand van de 

vezelcementleidingen die uit dienst genomen zijn. SB Demey 

vreest voor eventuele zuigers in deze leidingen als deze 

gebroken blijven zitten in de grond, waardoor mogelijks 

verzakkingen kunnen optreden in de verhardingen. Dit moet ten 

allen tijde vermeden worden.  
  

2.5 Fluvius meldt dat de resterende OV-palen verplaatst worden 

vanaf 20/5/19.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN  
Volgende werfvergadering: dinsdag 14/05/2019 om 09u00, in de werfkeet (parking sporthal).  
  

Opgemaakt te Roeselare, 08/05/2019.  

  
Projectleider uitvoering  

Roy Caes  
  
Bemerkingen op dit verslag dienen binnen de acht dagen na ontvangst ervan, overgemaakt te worden aan het SB Demey.  
Gelet op de privacy wetgeving (GDPR) is het verboden dit verslag naar onbevoegden door te sturen of publiek te maken.  
   


