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werfverkeer

INSCHATTING AANTAL VRACHTWAGENS PER DAG

Bouwwerken kunnen voor hinder en onveilige situaties 
zorgen door het vele werfverkeer. Om het werfverkeer tot een 
minimum te beperken wordt het puin in eerste instantie op de 
site gestockeerd. Er zal zoveel mogelijk materiaal hergebruikt 
worden. Het resterende puin zal collectief afgevoerd worden 
door containerwagens. Het puin zal niet afgevoerd worden 
tijdens de begin- en einduren van de scholen. 



werfverkeer

VERKEER VAN EN  
NAAR DE SITE

De containerwagens zullen Kortrijk 
binnen rijden langsheen de 
Condédreef / N323 en slaan volgens 
rechts af op de Loofstraat  
om de site te bereiken.

werf



toegankelijkheid 

DOORSTEEK ZACHTE 
WEGGEBRUIKER 

De Sint-Sebastiaanslaan zal 
gedurende de afbraakwerken 
toegankelijk blijven voor de  
zachte weggebruiker



toegankelijkheid 

TOEGANKELIJKHEID PARK

De site (exclusief de Sint-
Sebastiaanslaan) zal vanaf 
10 augustus wegens 
veiligheidsredenen volledig 
afgesloten worden met 
herrashekkens. 

Het park en de parking zijn dus 
toegankelijk. 

onderhoud 
park
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werfverkeer

TOEGANG
TOT DE WERF

De werfinrit bevindt zich in de 
Loofstraat ter hoogte van de parking 
van het voormalige ziekenhuis  
AZ Groeninge. parking & 

containers



werfverkeer

INTERN WERFVERKEER

Om het werfverkeer op het openbaar 
domein tot een minimum te beperken 
wordt het puin in eerste instantie op 
de site gestockeerd. De stockage 
plaats bevindt zich ter hoogte van de 
parkeerplaats  van het voormalige 
ziekenhuis AZ Groeninge. Om de 
stockage plaats te bereiken zal het interne 
werfverkeer gebruik maken van de 
doorsteek ten westen van het ziekenhuis. 

stockage
puin



asbestverwijdering

Uit onderzoek blijkt dat er in beperkte 
mate materiaal met asbest aanwezig is in 
enkele binnentoepassingen van het oude 
ziekenhuisgebouw.

Voor de asbestverwijdering worden werkplannen en 
meldingen opgemaakt, deze worden overgemaakt 
aan de inspectie. Alles zal verwijderd worden 
volgens de veeleisende voorschriften van de 
bevoegde instanties. 



geluid en trillingen 

De aannemer zal actief zijn op de werf 
van 07u00 tot 16u15.

Voor de afbraak van het oude ziekenhuis zal 
de aannemer met zware machines werken. De 
machinale sloop kan trillingen veroorzaken. 



stof

Tijdens de afbraakwerken wordt er gebruik 
gemaakt van een vernevelkanon en op de 
kranen zitten sproeisystemen. 

Indien nodig, zal de aannemer het openbaar 
domein reinigen. 

Het puin wordt verzameld op de stockageplaats 
en indien het niet hergebruikt kan worden zal 
het collectief afgevoerd worden. 



inname openbaar domein

Naar aanleiding van deze werf zullen 
de straten in de directe omgeving 
niet worden afgesloten. 

Wel zal er bij de afbraak van 
de koppen van de hoogbouw 
een beperkte inname van het 
openbaar domein nodig zijn. Zowel 
gemotoriseerd verkeer als de zachte 
weggebruikers zullen nog steeds 
gebruik kunnen maken van de straat.



Tijdelijk anders 
bestemmen



Na de afbraakwerken van de bovenbouw 
willen we levendigheid op de site brengen. 

Dit doen we door de site tijdelijk anders te 
bestemmen.

TAB





Stel gerust 
je vragen! 




