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Hoeveel? Cijfers.

� Aanvang der werken: 2 maart 2004
Uitvoeringstermijn: 175 werkdagen

� Aanbestedingsbedrag: 1.824.802,22 EUR
Aandeel Vlaams Gewest: 1.321.871,93 EUR

herinrichting oevers tot aan de wegenis
Aandeel stad Geraardsbergen: 502.930,29 EUR

wegenis en voetpad langs gebouwen
(alle bedragen inclusief BTW)

� Houten wandelpromenade: 885 m2

Vlottende houten steiger: 89 m2

Granietbekleding: 3.361 m2

Wie? Partijen.

afdeling Bovenschelde
ir. Eric Van den Eede, afdelingshoofd
Nederkouter 28
9000 Gent
tel.: 09-268 02 11
fax: 09-268 02 72
e-mail: bovenschelde@lin.vlaanderen.be
contactpersoon project renovatie ruimte tussen de twee bruggen:
ir. Ann Decouttere, ingenieur – tel.: 09-268 02 41

stad Geraardsbergen
Guido De Padt, burgemeester – tel.: 054-43 44 20
Freddy De Chou, schepen van Openbare Werken – tel.: 054-43 44 46
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen
tel.: 054-43 44 45
fax: 054-43 44 90
contactpersoon project renovatie ruimte tussen de twee bruggen:
ea. ing. Marc Truyen, diensthoofd - tel.: 054-43 44 30

ontwerper en studiebureau
Arcadis Lapere nv
Sint-Jorisstraat 21
8500 Kortrijk
contactpersoon project renovatie ruimte tussen de twee bruggen:
ing. Nico Scheldeman, projectleider uitvoeringen – tel.: 0486-13 08 64

aannemer
Soetaert Algemene Ondernemingen nv
Heidestraat 43-45
8434 Westende
tel.: 058-23 39 73
fax: 058-23 94 19
projectverantwoordelijke project renovatie ruimte tussen de twee bruggen:
ing. Koen Mulier – tel.: 058-23 39 73
verantwoordelijke signalisatie:
Willy Norré – tel.: 0479-70 03 16

Waarlangs? Wegomlegging.

De werken starten op 2 maart 2004. Rekening houdend met een uitvoeringster-
mijn van 175 werkdagen, wordt het einde der werken verwacht eind juli 2005.
Tijdens deze werken wordt de ruimte van de Begijnhofkaai en de Kaai grotendeels
afgesloten voor alle verkeer. Er zijn verschillende fasen voorzien.

Eerste fase:

De Begijnhofkaai en de Kaai worden volledig afgesloten voor alle verkeer. 
De gebouwen aan de Kaai blijven te voet toegankelijk voor bewoners en publiek.
De wegomlegging verloopt zoals als volgt en is aangeduid op onderstaand schema:
vanuit de Grotestraat rijdt men naar de bovenstad (Denderstraat) via de
Wegvoeringstraat, 
vanuit de Denderstraat rijdt men naar de benedenstad (Wijngaardstraat) via de
Penitentenstraat, Kattestraat, Verhaegenlaan en Gasthuisstraat.

Tweede fase:

De Grotestraatbrug wordt afgesloten.

Derde fase:

Idem als eerste fase.

Vierde fase:

De Wijngaardbrug wordt afgesloten.

Meer? Info.

website stad Geraardsbergen: www.geraardsbergen.be



zicht van op Begijnhofkaaizicht van op Kaai

grondplan

Waarom? Doel.

De ligging van de stad Geraardsbergen aan de Dender is een belangrijke troef die
tot op heden onvoldoende uitgespeeld wordt. In de huidige situatie is de Dender
vooral een as voor waterafvoer en transport over water. Bovendien snijdt de rivier
de stad volledig door en wordt er nauwelijks ingespeeld op het watertoerisme, dat
de laatste jaren een sterke opgang kent. Onder meer de sterke aanwezigheid van
verkeer en parkeerplaatsen en het gebrek aan contact met het water maken de
Denderdoortocht tot een weinig uitnodigend element in de binnenstad. 

Zoals andere Vlaamse riviersteden wil ook Geraardsbergen daar verandering in
brengen door het water in zijn binnenstad meer voelbaar te maken. Het stads-
bestuur heeft dit overigens uitdrukkelijk voorzien in haar Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. 
In een eerste stap wordt de ruimte tussen de twee Denderbruggen aangepakt. De
bedoeling van dit project is de belevingswaarde van de plek sterk te verbeteren en
mogelijkheden te bieden voor toerisme en recreatie.
De publieke ruimte moet een gezellig en aantrekkelijk geheel worden, die het
stadscentrum meer uitstraling geeft en waar het aangenaam vertoeven is voor de
oeverbewoners, passanten, toeristen, recreanten, … .

Hoe? Concept.

De publieke ruimte tussen de twee bruggen moet een attractiepool worden in de
binnenstad door zowel de woonomgevingskwaliteiten als de toeristische
aantrekkingskracht te versterken.

Belangrijk hierbij is het inperken van de dominante rol van de auto.
Dit wordt enerzijds gerealiseerd door het verminderen van de autodoorstroming
en anderzijds door het verplaatsen van parkeerplaatsen. Vandaar de keuze voor een
gewijzigde verkeerssituatie en voor het parkeren langs de gebouwen in plaats van
aan het water.

Ook een verbeterde integratie van de Dender in de ruimte er omheen is van cruci-
aal belang om van op het water meer voeling met de stad te hebben en omge-
keerd. 
Op die manier krijgt deze Denderruimte een eerder (ver-)bindende rol toebedeeld,
zowel tussen de boven- en benedenstad als tussen de binnenstad van
Geraardsbergen en de rest van de Dender. 
De herinrichting speelt dan ook sterk in op de toeristisch-recreatieve functie van
de rivier: het fietspad langs de Dender, richting Gavers, loopt door in deze ruimte,
een wandelpromenade aan beide oevers verbetert het contact met het water, de
vlottende steiger stimuleert de pleziervaart, … . 

Wat? Werken.

De werken hebben betrekking op de ruimte van de Kaai en de Begijnhofkaai.
Ook de kruispunten met de Denderstraat, Wijngaardstraat, Brugstraat en
Grotestraat worden in dit project aangepakt.

Op de beide kaaien wordt er voor het gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer
ingevoerd: de circulatie van de Wijngaardbrug naar de Grotestraatbrug gaat via de
Begijnhofkaai, omgekeerd gaat het verkeer van de Grotestraatbrug naar de
Wijngaardbrug via de Kaai.

De Kaai zal er als volgt uitzien: een voetpad in graniettegels, parkeerstrook in
mozaïekkeien, een eenrichtingsstrook in asfalt en een ruim fietspad voor tweerich-
tingsverkeer in gezaagde granietkeien. Daarnaast is een wandelpromenade voor-
zien, deels in graniettegels en deels als houten steiger. Deze laatste is uitgebouwd
op de bestaande schuine taluds van de Dender. Er komt meer circulatieruimte
beschikbaar, omdat ze op de rivier gewonnen wordt. Deze wandelpromenade
wordt uitgerust met zorgvuldig uitgekozen straatmeubilair. Een deel daarvan
wordt overdekt door een eigentijdse luifel.

Op de Begijnhofkaai is eveneens een voetpad in graniettegels en een parkeerstrook
in mozaïekkeien voorzien. Daarnaast komt een brede rijstrook in asfalt, zodat
hulpdiensten ook in tegenrichting kunnen passeren. Het aanbrengen van een
verkeersdrempel aan de schooluitgang en het voorzien van een fietssuggestiestrook
in de rijweg werken verkeersremmend. Deze ingrepen moeten bijdragen tot een
betere verkeersveiligheid voor wie naar school gaat.
Aan deze oever wordt een brede wandelpromenade voorzien, deels in graniet en
deels als vaste houten steiger uitgebouwd boven de taluds. 
Op het water wordt een vlottende steiger voorzien die via een hellend vlak een
verbinding maakt met de wandelpromenade. 
Aan de parking van de school komt een groenscherm als afbakening én verfraaiing
van het geheel.
De wandelpromenades aan de beide oevers worden begrensd met leuningen
gevormd door de houten palen van de steigers en inox staalkabels.

Globaal genomen is gekozen voor een sobere en stijlvolle hedendaagse inrichting,
met een bijzondere aandacht voor het materiaalgebruik. 
Er is steeds geopteerd voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen zoals natuur-
steen, hardhout, inox, … . Hierbij is een uniform gebruik binnen de ruimte nage-
streefd: hout voor de wandelpromenades, graniet voor voet- en fietspaden, asfalt
voor de wegenis, … . 
Evenzeer is er oog voor detail. Dit komt onder meer tot uiting in de keuze van het
straatmeubilair zoals zitbanken, afvalkorven, sfeerverlichting, …, maar ook van de
luifel, de afbakening van de fietssuggestiestrook, de voorziening van groen, … . 

Parallel met deze werken wordt de bestaande leidingenkoker opwaarts van de
Grotestraatbrug weggehaald. Dit in één beweging met de noodzakelijke verplaat-
sing van leidingen ten behoeve van dit project. 
Deze ingreep is esthetisch heel bepalend en draagt sterk bij tot een verbetering van
de beeldkwaliteit van deze Denderruimte.

Het opfrissen en uitbreiden tot een ticketverkoopkantoor van het bestaande
dienstgebouw en het verfraaien van de brugpijlers zal pas in een latere fase
aangepakt worden. 


