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Aan de bewoners van Sinaai 

 
 

 

Voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 maart 2022 

 
Na de zomer gaan in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken van start. Het gaat om de aanleg van 
gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond over een traject van ruim 5 km. 

De werken zijn van groot belang. We zetten in op waterzuivering, verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en 
verfraaiing van het openbaar domein. Door hun schaalgrootte en impact zullen de werken het uitzicht van het 
westelijk deel van Sinaai aanzienlijk verbeteren. 

Voorafgaand aan de rioleringswerken gaan de nutsmaatschappijen alle leidingen over het volledige traject 
vernieuwen, evenals de huisaansluitingen. Deze nutswerken gaan van start op maandag 14 maart en lopen tot het 
voorjaar van 2023. Tegelijk zullen na de zomer van 2022 ook de rioleringswerken beginnen. 

Om veilig en efficiënt te kunnen werken, is het noodzakelijk om in de Zwaanaardestraat enkele rijrichting in te voeren, 
vanaf de start van de nutswerken tot het einde van de rioleringswerken. Er zal ook geen verkeer mogelijk zijn tussen 
Sinaai en Eksaarde/Klein-Sinaai, in beide rijrichtingen. 

In deze infobrochure vindt u een algemene toelichting bij dit project, evenals een gedetailleerd overzicht van de 
planning tot augustus 2022. Vóór de zomervakantie krijgt u opnieuw een brochure in de brievenbus met de verdere 
planning, evenals een uitnodiging voor een informatievergadering in jeugdhuis Troelant. U kan de stand van zaken op 
de werf ook blijven volgen via www.sint-niklaas.be/zwaanaarde. 

We kijken samen met u uit naar de realisatie van dit bijzonder project voor de bijzondere gemeente Sinaai. 

Namens het stadsbestuur 

 

 
Johan Verhulst Carl Hanssens Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur schepen burgemeester 

http://www.sint-niklaas.be/zwaanaarde


Het project 
Het rioproject Zwaanaarde omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de volledige heraanleg van de 
bovengrond en de vernieuwing van de nutsleidingen. 

 

Dit is het tracé van de werken: 
 Zwaanaardestraat 
 Keizerstraat 
 Leebrugstraat 
 Weimanstraat (deel tot aan de Fondatiebeek) 
 Deel Wapenaarteinde, Hellestraat, Heirstraat en Leestraat 

 
Het gaat dus om een omvangrijk project met een grote impact op de waterzuivering in Sinaai. Afvalwater van ongeveer 
900 inwoners (400 woningen) sluiten we aan op het gescheiden rioleringsstelsel. 

 

De kostprijs van het project wordt geraamd op 11,5 miljoen EUR, waarvan 7,8 miljoen EUR wordt gedragen door de 

stad en 3,7 miljoen EUR door Aquafin. 

 
 

 

 

Waarom deze rioleringswerken? 
 Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en 

afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Doordat het afvalwater apart afgevoerd 

wordt naar het waterzuiveringsstation en niet langer vermengd is met regenwater, kan de waterzuivering efficiënter 
gebeuren. 

 Het hemelwater wordt afgeleid naar de waterlopen in de omgeving om het water langer vast te houden en te laten 
indringen in de bodem. Dat is belangrijk voor de stand van het grondwaterpeil en – in het algemeen – voor de 
klimaatbestendigheid van onze stad. 

 Door de Belselebeek in open bedding te leggen, vermindert het risico op wateroverlast en dus ook alle ellende die 
daarmee gepaard gaat. 

 De omgeving wordt verkeersveiliger. De herinrichting van het openbaar domein is daarop afgestemd, met onder 

meer een van de rijbaan gescheiden dubbelrichtingsfietspad op het volledige traject Zwaanaarde-Keizerstraat en de 
heraanleg van de schoolomgeving in de Leebrugstraat. Op de as Zwaanaarde-Keizerstraat verlaagt de snelheid van 
maximum 70 naar maximum 50 km per uur. 

 Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein. 

Nutswerken vanaf maandag 14 maart 
Voorafgaand aan de rioleringswerken gaan de nutsmaatschappijen alle nutsleidingen vernieuwen over het volledige 
traject. Het gaat om de leidingen voor elektriciteit, gas, water en internet. 

 

Deze werken gaan van start op maandag 14 maart en worden uitgevoerd in verschillende fasen, om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken. De totale uitvoeringstermijn voor de nutswerken is ongeveer één jaar en is afhankelijk van 
onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden. 

 

Fasering van de nutswerken (zie ook plan op pagina 4) 

Fase 1 a + 1 b (1.650 meter): Zwaanaardestraat 

Fase 1 a 

 Onpare huisnummers vanaf Zakstraat tot Hellestraat. 
 Timing: 30 werkdagen, van maandag 14 maart tot donderdag 28 april 2022 (incl. verlofdagen 14, 15 en 18 april). 

 

Fase 1 b 

 Pare huisnummers vanaf Hellestraat tot Neerstraat. 
 Timing: 28 werkdagen, van vrijdag 29 april tot vrijdag 10 juni 2022 (incl. verlofdagen 26 en 27 mei en 6 juni). 

 

Fase 2 a + 2 b (1.650 meter): Zwaanaardestraat 

Fase 2 a 

 Onpare huisnummers vanaf Hellestraat tot Leebrugstraat. 
 Timing: 20 werkdagen, van maandag 13 juni tot vrijdag 8 juli 2022. 

 

(BOUWVERLOF VAN ZATERDAG 9 TOT ZONDAG 31 JULI 2022). 

 

Fase 2 b 

 Pare huisnummers vanaf Weimanstraat tot Hellestraat. 
 Timing: 12 werkdagen, van maandag 1 augustus tot woensdag 17 augustus 2022 (incl. verlofdag 15 augustus). 

 

DE PRECIEZE TIMING VAN FASE 3 TOT FASE 7 KRIJGT U VOOR DE ZOMER IN UW BRIEVENBUS. 

 

Fase 3 (620 meter): Keizerstraat 
 Onpare huisnummers vanaf hoek Leebrugstraat/Keizerstraat tot Keizerstraat ter hoogte van huisnummer 69 

(Sinaaibrug). 
 Timing: 20 werkdagen. 

 

Fase 4 (620 meter): Keizerstraat 
 Pare huisnummers vanaf hoek Weimanstraat/Keizerstraat tot Keizerstraat ter hoogte van huisnummer 48 

(Sinaaibrug). 
 Timing: 15 werkdagen. 

 

Fase 5 (900 meter): Weimanstraat 
 Onpare en pare huisnummers: Weimanstraat vanaf hoek Zwaanaardestraat/Weimanstraat tot Weimanstraat 34/41 
 Timing: 25 werkdagen. 

 

Fase 6 (1.300 meter): Leebrugstraat 
 Onpare en pare huisnummers Leebrugstraat, Heirstraat en Wapenaarteinde. 
 Timing: 50 werkdagen. 

 

Fase 7 (350 meter): Leestraat en Hellestraat 
 Onpare huisnummers Leestraat en Hellestraat. 
 Timing: 7 werkdagen. 

 

Huisaansluitingen 

Elke woning op het traject wordt apart aangesloten op de nieuwe nutsleidingen in de straat. Dat gebeurt ofwel 
onmiddellijk aansluitend bij de aanleg van de nieuwe leidingen in de straat ofwel gelijktijdig met een volgende fase. 
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Verkeerssituatie 
Openbare werken van deze omvang hebben een grote impact op de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid, in 
het bijzonder in de landelijke straten rond de projectzone. Deze wegen zijn smal, worden veel gebruikt door zachte 
weggebruikers en hebben kwetsbare bermen. 
De ervaring met vorige werken in Sinaai (herleggen kasseien Dries en rioproject Sinaaidorp) heeft uitgewezen dat 
doorgaand verkeer in deze straten absoluut te vermijden is. Na overleg met onder meer de scholen, de dorpsraad en de 
handelaars, werd daarom beslist om het doorgaand verkeer volledig buiten de omgeving van de werfzone te houden. 
Concreet gaat het om deze vier verkeersmaatregelen. 

 
1. Verkeer van en naar Sinaai afgesloten 

De weg tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Klein-Sinaai en Sinaai, aan de bruggen over de waterlopen, wordt vanaf 
maandag 14 maart in beide rijrichtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije 
doorgang. 

 
2. Enkele rijrichting tijdens de nutswerken, richting Eksaarde 

De voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 maart in de Zwaanaardestraat, aan het kruispunt met de 
Zakstraat/Neerstraat, en kunnen enkel op een vlotte en veilige manier uitgevoerd worden door enkele rijrichting in te 
voeren, van Sinaaidorp richting Eksaarde. 

Lichtengeregeld doorgaand verkeer in twee rijrichtingen zou door de lange wachttijd sluikverkeer op landelijke wegen 
veroorzaken en vertraagt ook de uitvoering van de werken. Bij de werken aan de zuidzijde van de straat is het fietspad 
onderbroken en komen de fietsers op de rijbaan. Druk verkeer in twee richtingen is dan zeker te mijden. 

 
3. Slagbomen vanaf 14 maart aan Sinaaibrug en Koebrug 

Tijdens de rioleringswerken, die gedeeltelijk samen met de nutswerken uitgevoerd worden, is de rijbaan volledig 
afgesloten voor het verkeer. 

Daarom komt er al vanaf maandag 14 maart een slagboom aan de Sinaaibrug (Moervaart/Keizerstraat) en de Koebrug 
(Stekense Vaart/Weimanstraat). Op die manier is het fysiek onmogelijk om de werfzone binnen te rijden vanuit Eksaarde 
of Klein-Sinaai/Stekene. Op het grondgebied van Eksaarde en Klein-Sinaai voorzien wij al op geruime afstand van de 
slagbomen signalisatie, zodat chauffeurs zich niet vastrijden. 

Enkel hulpdiensten, openbaar vervoer, busvervoer van de scholen in de omgeving, landbouwers met percelen in de 

werfzone en handelaars met essentiële verplaatsingen, krijgen een vergunning om de slagboom te openen en de 
werfzone binnen te rijden. 

Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang aan de slagbomen. 

Met de plaatsing van de slagbomen wordt het verkeer tussen Sinaai en Eksaarde/Klein-Sinaai onderbroken. Plaatselijk, 
lokaal verkeer binnen de werfzone blijft steeds mogelijk. De plaatsing van de slagbomen zorgt voor minder hinder, 
meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid voor de inwoners van Sinaai. 

Toegankelijkheid van de woningen en handelszaken 
Bij de vernieuwing van de nutsleidingen werkt de aannemer in lange sleuven naast de rijbaan. Hij zorgt ervoor dat 
de woningen en handelszaken bereikbaar blijven via brugjes over de sleuven. Het aansluiten van elke woning op de 
nieuwe leidingen veroorzaakt weinig hinder. De aannemer werkt dan woning per woning. 

De bereikbaarheid van de handelszaken in de omgeving van de werfzone wordt duidelijk gecommuniceerd aan de hand 
van grote infoborden op de voornaamste toegangswegen. 

 

Ophaling van het huisvuil 
Tijdens de nutswerken verloopt de ophaling van het huisvuil volgens de normale planning van de ophaalkalender van 
MIWA. U kan de verschillende afvalfracties buiten zetten volgens de geplande ophaaldata, zoals gebruikelijk. 

 

Informatie tijdens de nutswerken 
Wij houden u voortaan systematisch op de hoogte van de uitvoering van de werken. 

Belangrijke stappen of wijzigingen in de planning worden telkens gecommuniceerd via bewonersbrieven of infofolders. 
U krijgt deze documenten ook in uw mailbox wanneer u uw e-mailadres bezorgt aan communicatie@sint-niklaas.be 
met de vermelding ‘Informatie Zwaanaarde’. 

De informatie is ook altijd te vinden op de projectpagina www.sint-niklaas.be/zwaanaarde. 

Tenslotte kan u vanaf de start van de werken ook terecht in de werfkeet in de Hellestraat (vlakbij Zwaanaardestraat). 
We maken tijd voor de vragen van de bewoners bij het begin van de wekelijkse werfvergadering, elke woensdag van 
13 uur tot 13.30 uur. 

 

Hoe gaat het verder? 
In de loop van dit voorjaar stelt Aquafin de aannemer aan die de rioleringswerken zal uitvoeren. Deze werken kunnen 
na de zomer dan van start gaan. De uitvoeringstermijn van de rioleringswerken voor het volledige traject bedraagt 
350 werkdagen of ongeveer anderhalf jaar. 

De nutswerken en de rioleringswerken worden gedeeltelijk gelijktijdig uitgevoerd, waardoor we voor het geheel van de 
wegenwerken in Sinaai uitkomen op ongeveer 2,5 jaar. De planning van dergelijke werken is uiteraard afhankelijk van 
weersinvloeden en technische omstandigheden. 

Specifiek over de uitvoering van de rioleringswerken krijgt u vóór de zomervakantie nog informatie in de brievenbus, 
met aandacht voor de fasering, timing, verkeerssituatie en praktische uitvoering van de werken. In die periode 
organiseren wij in Jeugdhuis Troelant ook een informatievergadering over de werken. 

 

4. Wegomlegging voor doorgaand 
verkeer (zie plan op pagina 5) 

Voor het doorgaand verkeer zijn wegomleg- 
gingen voorzien via de gewestwegen in de 
omgeving van Sinaai (N70, N41 en N403) 
en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels 
(N70/Schrijberg). 
Om automobilisten te informeren is er 
op deze wegen signalisatie voorzien 
met grote borden. 

 
 
 
 
 
 

7 6 

mailto:communicatie@sint-niklaas.be
http://www.sint-niklaas.be/zwaanaarde


Bekijk alle detailplannen op www.sint-niklaas.be/zwaanaarde 

Zwaanaardestraat 
 

 
Keizerstraat 

 

 
Leebrugstraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact 
Firma Verbraeken Infra 

 Projectleider: 
Jacques Van Boven 
0496 59 29 04 
jacques.van.boven@verbraeken-infra.eu 

 Werfleider: 
Axl Van Boven 
0472 34 28 19 
axl.van.boven@verbraeken-infa.eu 

 

 Klachten en info: 
Jenny Jacobs 
0470 20 30 27 
jenny.jacobs@verbraeken-infra.eu 

 

 
Stadsbestuur 

 Klantendienst 
03 778 30 30 
klantendienst@sint-niklaas.be 

 

De Watergroep 

 Luc Hofman 
0499 58 35 70 
luc.hofman@dewatergroep.be 
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