Infrastructuurwerken in de Ketelstraat en
een deel van de Vandermarckestraat
VERBETERINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDS

MEER VEILIGHEID VOOR VOETGANGERS
Voetgangers moeten zich veilig vanuit de omliggende straten en vanuit het project Kunstberg
kunnen verplaatsen naar het centrum.
Een aantrekkelijk stratenprofiel zorgt voor een verkeersremmend effect met rustpunten.

GESCHEIDEN RIOLERING VOOR BETER WATERGEBRUIK
Om de rioleringsgraad in de gemeente op te krikken, en zo bij te dragen aan de
milieudoelstellingen van 2030, wordt er gescheiden riolering aangelegd. Zo worden
afvalwater en regenwater gescheiden, en wordt regenwater maximaal lokaal in de grond
opgenomen. Er worden ondergronds ook nog aanpassingen gedaan aan nutsvoorzieningen
zoals de waterleiding, elektriciteits- en telefoonverbindingen.

Waar werken we in de Ketelstraat en in welk deel van de
Vandermarckestraat wordt er gewerkt?
DE LOCATIE IN BEELD

De werken omvatten de volledige Ketelstraat en een deel van de Vandermarckestraat, vanaf
de Ketelstraat tot aan huisnummer 7 (de huidige wegversmalling).

Wie werkt er aan de Ketelstraat en de Vandermarckestraat?

Fluvius is de opdrachtgever voor de
rioleringswerken

Het ontwerp van de herinrichting van de
weg en de riolering werd uitgetekend
door studiebureau HOSBUR

De gemeente Lummen is de
opdrachtgever van de wegenwerken

De aannemer voor de boven- en
ondergrondse werken moet nog worden
gekozen

Grondplan
BOVENBOUW - VERHARDING

De rijweg wordt aangelegd in beton.
De voetpaden zullen worden voorzien in betonstraatstenen
(klinkers).
Op het kruispunt met het project kunstberg en het kruispunt
Ketelstraat-Vandermarckestraat wordt een plein gecreëerd in
gekleurde betonstraatstenen.

Grondplan
RIOLERING EN REGENWATER

In de Vandermarckestraat wordt de bestaande riolering behouden en wordt afvalwater van
hogerop opgevangen.
Er wordt een nieuw regenwaterstelsel aangelegd dat enkel voor de opvang en infiltratie van
regenwater van dit deel van de straat zal dienen.

In de Ketelstraat wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd dat ook zal voor zien in de
opvang van regenwater en afvalwater, afkomstig van het project kunstberg

Profielen
TYPE DWARSRPOFIELEN

Ter hoogte van het project Kunstberg wordt een plein gecreëerd dat aansluiting geeft tussen
beide delen. Ook tussen beide straten, in de bocht wordt een plein gecreëerd.
Deze visuele verandering in het straatbeeld zorgt voor een verkeersremmend effect en
creëert een aantrekkelijke verblijfsruimte

De rijweg wordt aangelegd in uitgewassen beton. De voetpaden in betonstraatstenen.

Gescheiden riolering: beter voor het milieu
AFKOPPELEN VAN REGEN- EN AFVALWATER

Planning
WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?

Voorjaar 2023
Einde der werken

September 2022
Start der werken
Voorjaar 2022
Aanstellen van aannemer

Januari 2022
Openbaar onderzoek
Infovergadering
Najaar 2021
Afronden van het ontwerp
Indienen van de bouwvergunning

Voorjaar 2021
Opstarten van voorontwerp
Najaar 2020
Opmeten bestaande toestand

September 2020
Startvergadering tussen samenwerkende partners
Gemeente Lummen – Fluvius - HOSBUR

