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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 bv  

Infrabureau DEMEY bv  
Beversesteenweg 314  

8800 ROESELARE tel 
051 20 59 41  

infrabureau@demey.be  

  
Verslag Werfvergadering nr. 20  

  

VERLOF AANNEMER   13/4/20 tem 17/4/20  

HINDER OMWONENDEN  Plaatselijk verkeer is mogelijk  

WIJZIGING OMLEIDINGSPLAN  Nihil  

AFGEGEVEN / ONTVANGEN DOCUMENTEN  Nihil  

      

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

156 / 290 Werkdagen  
Uitgevoerd:  

• Grachten uitgevoerd  
• RWA Egemstraat tem R106. DWA Egemstraat tem K17. Riolering + huisaansluitingen + bovenbouw 

van Egemsebinnenweg Noord. Riolering en huisaansluitingen Egemse binnenweg zuid.  

 Egemstraat onderlaag asfalt aangelegd van KBC tot 1e inrit parking In uitvoering:  

• Huisaansluitingen Egemstraat  
• Aanleg DWA riolering Egemstraat thv K17  
• Aanleg type IA fundering thv KBC Voorzien:  

• Verdere aanleg DWA riolering richting Egem  
• 2e fase bovenverharding richting centrum Pittem  
• Verlof Vuylsteke 13/4/20 tem 17/4/20  

  

BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR VUYLSTEKE (TUSSEN 18/2/20 EN 9/3/20)  8892M³  

  

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.  
  

0.4 Ter hoogte van R1 dient er een slibput opgebroken/opgevuld te worden.  
  

6.7 In de Egemse binnenweg zuid nr. 21B bevindt zich een herstelling in de asfalt 

waar een groot niveauverschil in de toplaag zit die afgefreesd moet worden. 

Deze bevindt zich 15m buiten de projectzone. De aannemer dient er rekening 

mee te houden dat de naad van de onderlaag niet gelijk is met de toplaag.  
  

6.11 De verbinding van het voetpadje naast het bufferbekken (t.h.v. KA) dient zo 

gemaakt te worden dat er door middel van trappen het niveauverschil 

opgevangen kan worden.  
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9.8 Pittem vraagt een fijn afgewerkte laag van stenen op de steenslagverharding 

die geplaatst zal worden na de nodige afkoppelingswerken in de Dosseweg. Dit 

wordt verder bekeken.  
  

12.3 Vuylsteke dient rekening te houden met de toegankelijkheid van de woning nr. 

109 in de Egemstraat. De bewoner is invalide en verplaatst zich met een 

rolstoel. Pittem wenst de periode van de hinder zo kort mogelijk te houden.  
  

13.4 De openstaande voegen tussen greppels en boordstenen onderling dienen 

waar nodig dicht gemorteld te worden. Dit best voor de toplaag KWS, daar de 

mortelspecie na KWS niet zo goed op zijn plaats blijft.  
  

15.1 Er wordt Vuylsteke gevraagd de korte hoeken in de borduren van het fietspad 

aan te passen zodat de borduren uitgewerkt zijn in een vloeiende lijn.  
  

15.3Gemeente Pittem meldt dat enige voorziening voor de bushalte moet geplaatst 

worden ter hoogte van de sporthal.   
  

15.5 De offerte voor het plaatsen van een omheining van 1,20m hoogte naast het 

fietspad (ter hoogte van bufferbekken en niveau verschil ter hoogte van 

Egemse Dosseweg) wordt goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen. De 

overgemaakte prijs is 55,55 €/m.   
  

16.9 In de Egemstraat ter hoogte van Egemse binnenweg Noord wordt vastgesteld 

dat de geplaatste onderlaag asfalt grote verzakkingen vertoont. Dit dient 

heraangelegd te worden.  
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16.11Ter hoogte van Egemstraat 82 vormt de afwerking van het deksel een 

probleem en het naastgelegen maaiveld. Dit probleem zal verholpen worden 

door een 2tal keermuren te plaatsen, zodoende niet afhankelijk te zijn van het 

naastgelegen maaiveld.  
  

17.3 Het algemeen signalisatieplan en markeringen werden overgemaakt per mail 

aan de aannemer dd. 29/01/2020. Gezien de wijzigingen van prefab 

elementen voor de verkeersplateau dienen deze markeringen nog aangebracht 

te worden. Dit staat niet aangeduid op het plan. Mogelijks dienen bijkomende 

anti-parkeerpalen geplaatst te worden thv Egemse binnenweg nr. 18.  
  

17.11 Pittem meldt dat het inzaaien van de groenzones in de Egemse binnenweg 

uitgevoerd zal worden door de gemeentelijke diensten.  
  

17.12 Er wordt vastgesteld dat er verschillende voorziene schrikstroken aangelegd 

werden met teelaarde terwijl dit voorzien is met betonstraatstenen. De 

aannemer dient het voorziene plan te volgen i.v.m. de schrikstroken, gezien dit 

op verschillende plaatselijk moeilijk onderhoudbare stroken zijn.  
  

17.13 De zone tussen fietspad en rooilijn Egemstraat nr. 100 dient niet 

heraangevuld te worden met teelaarde. Pittem meldt dat dit aangevuld mag 

worden met steenslagmaterialen. Dit vanaf de voorziene oprit t.e.m. de 

Egemse binnenweg.  
  

17.15Er wordt vastgesteld dat de kruising van de ingeschreven ingebuisde 

waterloop met een Ø800 (= beheer door gemeente Pittem) en de collector van 

Aquafin Ø250 niet kunnen kruisen ter hoogte van inspectieput K17. Daardoor 

wordt geadviseerd om een ondergrondse kruisingsput te maken op de locatie 

van de kruising. Het uitgewerkt detail van de kruisput werd overgemaakt per 

mail dd. 05/02/2020. Er wordt de aannemer gevraagd een raming van deze 

meerwerken over te maken.  
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18.2 Pittem meldt dat de eigenaar van Egemse binnenweg nr. 10 op privaat domein 

zelf de asfalteringswerken zal uitvoeren. De oprit op openbaar domein dient 

uitgevoerd te worden in betonstraatstenen.   
  

18.4 In samenspraak met alle partijen kan de volgende fase opgestart worden door 

Vuylsteke, voorwaarde is wel dat alle omleidingen en communicatie naar 

behoren wordt uitgevoerd in samenspraak met alle benodigde partijen. Er 

wordt opgemerkt dat de bemaling ook geplaatst moeten worden om in maart 

de werken aan de volgende fase te kunnen opstarten.  
  

18.5 Terugslagklep op PVC riool Ø315 thv kopm25 dient nog geplaatst te worden.  
  

18.6 De straatkolkaansluitingen die afwateren in de gracht dienen ter hoogte van 

de gracht afgezaagd te worden, mee met de helling van de talud.  
  

18.8 Doordat de woning nr. 62 in de Egemstraat lager gelegen is dan de vroegere 

wegenis, wordt Vuylsteke gevraagd om een aquadrain te voorzien op privaat 

domein bij het aanpassen van de oprit. Dit zowel bij oprit als bij het voetpadje 

als toegang tot de woning.  
  

18.15Er werd een PV van ingebrekestelling opgemaakt voor het niet dragen van 

een veiligheidshelm op de werf. Hierdoor volgt een boete van €500.  
  

19.6 Duathlon Pittem in de projectzone gaat door op 11/7. Aannemer Vuylsteke 

meldt dat de benodigde zones klaar gaan liggen in onderlaag asfalt.  
  

19.8 Voor de strengen K15-16-K17 & R107-R108 werd een grote hoeveelheid 

overdikte aan zandcementfundering aangelegd wegens de onderliggende  
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NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

20.1 Het bovengronds oppervlaktewater van het perceel Egemsebinnenweg nr. 11 

wordt geremd door de aanleg van het nieuwe geplaatste voetpad. Gemeente 

Pittem heeft hier zelf een drainage geplaatst. Dit wordt verder geëvalueerd.  
  

20.2 Eigenaars Restaurant De Couter meldt een afwateringsprobleem te hebben 

van de huisaansluiting. Er werd een camera-inspectie uitgevoerd op de 

bestaande riolering. Hieruit blijkt dat de bestaande riolering gebroken zit, 

alsook dat een bestaande huisaansluiting tot 2/3e in de buis geplaatst werd 

wat voor een obstructie zorgt. Er wordt voorgesteld deze DWA aansluiting te 

boren op de nieuwe DWA-riolering, op een inspectieput d.m.v. een valbuis. De 

bestaande RWA-aansluitingen kunnen naar de put gebracht worden. De 

bestaande gebroken buis kan dan opgevuld worden. Er wordt een raming 

opgevraagd van deze werken bij Vuylsteke. Restaurant dient toegankelijk te 

blijven, sluitingsdagen : maandag namiddag, dinsdag en woensdag.  
  

20.3 Gemeente Pittem meldt dat er cementgebonden steenslag geplaatst mag 

worden naast de Egemse binnenweg mits goedkeuring van de meerprijs. 

Vuylsteke kijkt na om een meerprijs over te maken.  
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ondraagkrachtige grond. Indien er terug een zone met ondraagkrachtige grond 

wordt vastgesteld waarbij de grond die -50cm de voorziene sleufbodem nog steeds 

ondraagkrachtig is, dient mogelijks een alternatieve uitvoering besproken worden. 

Initiatief voor deze samenkomst ligt bij de aannemer.    

SB Demey  
  

  

  



PIT0824-WV20  4/5  
  

20.4 Door een beperkte dekking boven de bestaande RWA buizen thv de sporthal 

kunnen er geen standaard straatkolken geplaatst worden. Als alternatief wordt 

er goedgekeurd om een caniveau te plaatsen met een hoogte van 20cm.  
  

20.5 Uit de rioolinspectie K2-D1 op 49,9m wordt kalkafzetting vastgesteld thv de 

huisaansluiting. Dit werd niet opgenomen door het laboverslag maar werd 

visueel vastgesteld bij nazicht camera-inspectie. Dit is vermoedelijk afkomstig 

van de private aansluiting Egemse binnenweg nr. 3 waar nog een drainage is 

op aangesloten. De eigenaar meldt dat zijn wachtaansluiting RWA klaar ligt 

maar enkel nog dient aangekoppeld te worden op het RWA huisaansluitputje. 

Er wordt Vuylsteke gevraagd deze aankoppeling nog uit te voeren. Foto’s van 

de private afkoppelingswerken worden opgevraagd.  
  

20.6 Als tijdelijke afwatering van de wegenis voorziet de aannemer om op enkele 

plaatsen het oppervlaktewater af te leiden naar een Y-stuk bij de straatkolken.  
  

20.7 Aannemer Vuylsteke heeft voorgesteld om een drainage onder de 

wegeniskoffer aan te leggen, gezien de natte toestand van de projectzone 

alsook om de werken verder te kunnen zetten. Indien de zone tussen de KBC 

en de Molenakker niet opengesteld kan worden, kan er niet verder gewerkt in 

de projectzone i.f.v toegankelijkheid bewoners en omleidingen. Dit wordt 

verder bekeken.  
  

20.8 Er wordt gemeld dat een private drainage vergeten is om aan te sluiten. Deze 

drainage was toegestopt door het opvullen van de bestaande riolering. 

Aannemer Vuylsteke blijft verantwoordelijk bij het opvullen van een riolering 

om te onderzoeken dat alle aansluitingen overgekoppeld zijn.  
  

20.9 Thv Egemse binnenweg Noord huisnr. 31 werd onderzoek uitgevoerd naar de 

bestaande riolering. De doorsteek en de riolering onder de bestaande gracht 

dient nagezien te worden door middel van een camera-inspectie. De 

voorafgaandelijke reiniging en camera-inspectie werd uitgevoerd door 

Vuylsteke. De camera-inspectie kon niet doorgaan door de waterstagnatie. 

Pittem meldt dat de buis onder de gracht dient opengegraven te worden om 

verder te onderzoeken op aansluitingen.  
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20.10 De woning en voordeur van Egemstraat nr. 126 zal dicht bij het nieuwe 

fietspad aansluiten. Pittem meldt dat het tracé behouden dient te blijven. Het 

is de bedoeling dat de woning later achteruit gebouwd moet worden.  
  

20.11 Egemsbinnenweg nr. 31 meldt beschadiging aan het bedrijfsplein door 

stockageplaats alsook als uitwijkstrook. Vuylsteke dient deze naar 

oorspronkelijke staat te herstellen.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING – INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

Nihil    

  

OUDE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

13.2 Er werden bij volgende sonderingen een probleem vastgesteld door Vuylsteke: 

Alle coördinatie van de aanpassingen is de verantwoordelijkheid van de 

aannemer Vuylsteke.  
B. Thv Kopm26-Kopm27 (Egemstraat nr. 107) (AQF)  
Telenet-leiding (glasvezel) ligt hinderlijk  
De Watergroep: Ø200 PVC en Ø150 (oude leiding) → Niet hinderlijk Proximus-

leiding ligt hinderlijk  
➔ Vuylsteke maakt het grondwerk en nutsmaatschappijen passen aan.  
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➔ Vuylsteke communiceert tijdig tijdstip naar de nutsmaatschappijen.  
  

C. R1-Kopm32 (Egemstraat nr. 130) (AQF) – Sleuf gedicht bij vaststelling, 

Aannemer Vuylsteke maakt nog schets over.  
Telenet-leiding (glasvezel?) ligt hinderlijk  
Proximus-leiding ligt hinderlijk  
➔ Vuylsteke maakt het grondwerk en nutsmaatschappijen passen aan.  
➔ Vuylsteke communiceert tijdig tijdstip naar de nutsmaatschappijen.  

  

14.2 Er werd een conflict vastgesteld t.h.v. kruispunt Molenakker en Egemstraat: 

Doorsteek gasleiding. Fluvius meldt dat deze normaal gezien buiten dienst zou 

moeten zijn. Fluvius heeft dit per mail bevestigd.  
  

18.3 Er wordt Fluvius gemeld dat alle lichtpunten die werden weggenomen terug 

geplaatst kunnen worden. Deze zone werd namelijk al terug verhard in 

onderlaag asfalt.  
  

19.1 Er wordt Fluvius gemeld om 1 OV-paal (nr. 1135) achteruit te plaatsen tot 

achter de geplaatste borduur. Achter deze borduur is het ook openbaar 

domein.  
  

19.2 Er wordt Telenet gemeld dat er 2 paddenstoelen tot achter de geplaatste 

borduur verplaatst moeten worden. Achter deze borduur is het ook openbaar 

domein.  
  

19.3 Ter hoogte van Egemstraat 51 bevindt zich een nutskast van Proximus in de 

voetpadzone die verplaatst moet worden. Deze kasten dienen verplaatst te 

worden tot achter de geplaatste boordsteen. Dit wordt voorzien door Proximus 

in maart 2020. Vuylsteke dient plaatselijk de schraal betonfundering terug op 

te breken (+- 2m²) en de borduren op te breken. Proximus verwittigd 

minimum 1 week op voorhand wanneer dit uitgevoerd zal worden. Aannemer 

Proximus is Jacops.  
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NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

   

BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

  

ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN  
Volgende werfvergadering: dinsdag 24/03/2020 om 08u30, in de werfkeet (parking sporthal).  
  

Alle werfvergaderingen worden voor onbepaalde duur geannuleerd omwille van het 

coronavirus !  
  

Opgemaakt te Roeselare, 13/03/2020.  

  

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.  

  


