
Willemen Groep    1

LUMMEN 
GESTEL DEEL B



321 4

INHOUD

Wie zijn wij? Uit te voeren werken Planning Hinder



WIE ZIJN WIJ?

1
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WIE ZIJN WIJ

• Opgericht in 1947
• Uitgegroeid tot één van de grootste

wegenbouwers
• Core business: wegenis- en

rioleringswerken en asfalteringswerken
• Toegevoegde specialisatie: burgelijke

bouwkunde, recycleren van asfalt en beton

Civil 
engineering

10%

Recycling
15%

General 
road works

40%

Asphalt
45%
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WILLEMEN INFRA 
1. Head quarters, Drongen (Ghent) 

2. Office, Villers-le-Bouillet (Liège) 

3. Office, Kapellen (Antwerp) 

4. Office transporting, Bruges

5. Office road maintenance, Bruges

6. Office, Hasselt 

7. Office, Fleurus (Charleroi) 

8. Asphalt plant, concrete plant, crushing plant 
and laboratory, Ghent Seaport 

9. Asphalt plant, concrete plant, crushing plant 
and laboratory, Bruges 

10. Asphalt plant, concrete plant and 
laboratory, Lummen (Hasselt) 

11. Concrete plant and laboratory, Schoten
(Antwerp) 

12. Asphalt plant and laboratory, Doel 
(Antwerp) 

13. Asphalt plant, concrete plant and 
laboratory, Villers-le-Bouillet (Liège) 
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WILLEMEN INFRA IN GETALLEN

1000 
Arbeiders & 
bedienden

5 
Asfaltcentrales

6 
Mobiele brekers en 

betoncentrales

6 
recycling sites
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PROJECTTEAM



UIT TE VOEREN WERKEN

2



UIT TE VOEREN WERKEN

NUTSLEIDINGEN

• Voorafgaand aanpassingen aan
nutsleidingen in opdracht van de 
Watergroep, Fluvius en Proximus

• Dit omvat de aanleg of aanpassing van 
water, elektriciteit of internet.

• Nutsbedrijven communiceren zelf met 
bewoners bij eventuele onderbrekingen



UIT TE VOEREN WERKEN
WERF- EN 
OMLEIDINGSSIGNALISATIE

• In overleg met gemeente
• Werkzone afbakenen! 
• Veiligheid primeert



UIT TE VOEREN WERKEN

BEMALING

• Verlagen van het grondwater
• Noodzakelijk voor de aanleg van de 

riolering



UIT TE VOEREN WERKEN

OPBRAAK BESTAANDE RIJWEG

• Asfalt rijweg: opbraak dmv een frees
• Overig: kraan



UIT TE VOEREN WERKEN

AANLEG HOOFDRIOLERING

• Diepe sleuf over bepaalde afstand in 
langsrichting met de rijweg

• Aansluitopeningen worden reeds 
voorzien

• Waterproeven na aanleg



UIT TE VOEREN WERKEN

AANLEG HUISAANSLUITINGEN

• Sleuf van beperktere diepte dwars over 
de rijweg

• Aanleg van 1 buis voor het vuilwater
• Aanleg van 1 buis voor het regenwater
• Inspectieputjes op privé



UIT TE VOEREN WERKEN

FUNDERINGSWERKEN

• Na afwerken huisaansluitingen 



UIT TE VOEREN WERKEN

WEGENISWERKEN

• Aanleg betonnen kantstroken 
• Aanleg asfalt of beton



UIT TE VOEREN WERKEN

WEGENISWERKEN

• Aanleg asfalt



PLANNING

3
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PLANNING



HINDER

4
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HINDER

NUTSWERKEN RIOLERINGSWERKEN FUNDERINGSWERKEN
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HINDER -> MINDER HINDER

Altijd op de hoogte

Wij houden je op de hoogte met bewonersbrieven

• Informatiebrief rond de aansluitingen van nutsleidingen
• Informatie over wat er op korte termijn in de straat staat te

gebeuren;
• Je kan ons op elk moment aanspreken als je vragen of 

bezorgdheden hebt
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HINDER --> MINDER HINDER

Wat kan je zelf doen?
Met een goede voorbereiding kan je ook voor jou de hinder tijdens de werken beperken.

Zijn er op jouw perceel werken nodig voor de afkoppeling van het rioleringswater? 
Maak dan alvast de zone vrij waarin moet worden gegraven. 

Verwacht je leveringen of plan je een verhuis? 
Meld het dan aan ons. We houden hier graag rekening mee.
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HINDER -> MINDER HINDER

Kom je in de buurt van onze werf, volg dan deze richtlijnen

•Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.

•Ga alleen op de werf als het echt niet anders kan.

•Moet je toch de werf op, kijk dan extra uit voor mogelijke obstakels, putten en voertuigen.

•Maak, voor je de werf oversteekt, altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of 
kraanbestuurder. Alleen zo ben je zeker dat hij of zij je gezien heeft. Met een hesje ben je 
extra zichtbaar.

•Zorg dat je op de werf alles ziet en hoort. Je gsm en koptelefoon berg je dus best even op.

•Blijf aandachtig voor je eigen veiligheid en die van je kinderen, andere bewoners of 
voorbijgangers.
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HINDER -> MINDER HINDER

Willemen Infra Sticker

Het duidelijk kenbaar maken van aangelanden aan onze medewerkers 
en onderaannemers. Zo kunnen ze snel en eenduidig inschatten wie 
een aangelande is en wie niet. Bedoeling is dat we ons met de nodige 
hoffelijkheid opstellen ten opzichte van aangelanden. 



BEDANKT VOOR UW
AANDACHT


