
VAKSCHOOLHOF
aanleg openbaar domein

Beste bewoner,

Welkom op de Vakschool! 
Op dinsdag 17 augustus starten de werken aan het openbaar domein op 
de Vakschool. Daarmee gaat de laatste fase van de herontwikkeling van 
deze site in. De vroegere speelplaatsen worden omgevormd naar drie 

groene, kwaliteitsvolle stedelijke pleintjes. 

In deze infobrochure vindt u een toelichting over de werken en de 
praktische uitvoering door de aannemer. Heeft u nog vragen, ook tijdens 

de werken, neem dan contact op met de werfleider of onze diensten. 
Ze zijn er om u te helpen. Samen met de aannemer doen we al het 
mogelijke om de hinder tijdens de werken zo beperkt mogelijk te 

houden.

Namens 
Interwaas & de Stad Sint-Niklaas



De opdracht & de aannemer

Wat is het verwachte resultaat?

De werken werden toegewezen aan de firma SOGA NV uit Beveren.

De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen. De opdracht omvat het aanleggen van het 
openbaar domein. Na de aanleg zal men de omgeving ook nog aanplanten. De heropbouw van de 
neogotische poort aan de Collegestraat volgt in het voorjaar van 2022.

• Alle bestaande verharding wordt uitgebroken. Per zone worden telkens funderingswerken  
  uitgevoerd. Daarna wordt het openbaar domein aangelegd met klinkers, groenzones, een   
  waterpartij, bankjes, …

• Het resultaat wordt een aangename plek om te wonen, te spelen en te ontspannen.   
  De pleintjes zorgen voor veel licht en ademruimte op de autovrije site. Voetgangers   
  en fietsers zullen op een veilige manier via de pleintjes kunnen doorsteken van de    
  Stadsschouwburg naar het Onze-Lieve-Vrouwplein.
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Timing

De werken starten op dinsdag 17 augustus 2021. Het einde van de werken is voorzien omstreeks 
15 november 2021. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt het groen aangeplant. Hiervoor 

wordt gerekend op een bijkomende termijn van ongeveer 3 weken.

De werken vinden gefaseerd plaats in verschillende zones. Zone 1 zal ingericht worden als werfzone voor het 
Herenhuis gedurende de volledige termijn van de werken. Na de renovatie van het Herenhuis wordt ook het 

openbaar domein van zone 1 aangelegd.

Let wel: deze timing is indicatief. De uitvoering van de werken is afhankelijk van verschillende factoren.   
De planning kan steeds bijgestuurd worden omwille van technische aspecten, de leefbaarheid, de veiligheid 

van de omgeving en/of de weersomstandigheden.

ZONE 1 (werfzone Herenhuis)  -   vanaf 17 augustus
ZONE 2     -  week 33 t.e.m. week 36
ZONE 3     -  week 36 t.e.m. week 37
ZONE 4      -  week 37 t.e.m. week 41
ZONE 5     -  week 35 t.e.m. week 44
ZONE 6     -  week 40 t.e.m. week 43
ZONE 7     -  week 43 t.e.m. week 45
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van 18 tot 22 
oktober

van 25 tot 29 
oktober

van 1 tot 5 
november

van 8 tot 12 
november

van 13 tot 17 
september

van 20 tot 24 
september

van 27 september 
tot 1 oktober 

van 4 tot 8 
oktober

van 11 tot 15 
oktober

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

ZONE 6

ZONE 7

AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

ZONE 1 = werfzone Herenhuis

WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39 WEEK 40 WEEK 41 WEEK 42 WEEK 43 WEEK 44 WEEK 45

van 16 tot 20 
augustus

van 23 tot 27 
augustus

ZONE 2

WEEK 33 WEEK 34 WEEK 35 WEEK 36

van 30 augustus 
tot 3 september

van 6 tot 10 
september
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Fasering & zonering van de werken

ZONE 1: Werfzone Herenhuis

Zone 1 zal ingericht worden als werfzone voor het 
Herenhuis gedurende de volledige termijn van de 
werken. Na de renovatie van het Herenhuis wordt 
ook het openbaar domein van zone 1 aangelegd. 

De toegang tot de site zal tot en met oktober mogelijk 
zijn via het Onze-Lieve-Vrouwplein. Vanaf eind oktober 
zal deze toegang afgesloten worden en is toegang tot 
de site enkel mogelijk via de collegestraat. Er zal ook 
steeds voor gezorgd worden dat alle woningen te voet 
bereikbaar zijn. 

Onze-Lieve-Vrouwplein

Collegestraat



ZONE 2: Week 33 t.e.m. week 36

ZONE 3: Week 36 t.e.m. week 37



ZONE 4: Week 37 t.e.m. week  41

ZONE 5: Week 35 t.e.m. week 44 Deze zone zal iets meer tijd in beslag 
nemen door de aanleg van de waterpartij. 

Belangrijk: de fietsenstalling in het 
Reftergebouw zal tijdens deze fase niet 
toegankelijk zijn. Fietsen zullen tijdelijk 
elders op de site geplaatst kunnen worden. 
De Academie blijft toegankelijk, maar hinder is 
mogelijk. 



ZONE 6: Week 40 t.e.m. week 43

ZONE 7: Week 37 t.e.m. week  41

Tijdens de uitvoering van deze zone is extra 
voorzichtigheid geboden. 

Er zal maximaal ingezet worden op veiligheid maar 
enige hinder is onvermijdelijk.



Minder hinder
Samen met de aannemer doen we al het mogelijke om de hinder tijdens de werken zo beperkt mogelijk te 
houden. 

Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Bij hem krijgt u de correcte informatie. U vindt de 
contactgegevens achteraan deze brochure.

Infrastructuurwerken vragen duidelijke 
afspraken om alles veilig te laten verlopen. 
De aannemer voert de werken uit volgens 
een veiligheidsplan. Ook worden de werken 
opgevolgd door de werfcontroleur van 
Interwaas en een externe 
veiligheidscoördinator.

Voor u als bewoner zijn er ook een aantal 
richtlijnen:

• Vermijd indien mogelijk de werfzone
• Zorg ervoor dat u bij het betreden   
 van de werfzone alles ziet en hoort
• Blijf altijd alert, ook na de werkuren
• Respecteer alle signalisatie en 
 afsluitingen
• Maak oogcontact bij het naderen van  
 zwaar werfverkeer

Veiligheid op de werf

Contact

Aannemer: SOGA nv
Werfleider: Leander De Baere, tel: 03 735 03 70

Coördinatie: Interwaas
Werfcontroleur: Eddy Weyn, gsm: 0472 55 40 89

Stadsbestuur Sint-Niklaas
Projecten openbaar domein: Marc Verhaegen, tel: 03 778 35 42

Website
www.devakschool.be 


