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INLEIDING



SITUATIE



Tijdens de uitvoering van de werken blijkt de 
bodemgesteldheid lokaal af te wijken van 
hetgeen de proeven hebben aangegeven. 
Hierdoor zijn er zettingen opgetreden in de 
zones Noord (Stadhuisstraat) en Oost 
(Molenstraat).

De toestand van de bouwput is stabiel.

SITUATIE



SITUATIE

Zetting deint uit

Alle bewegingen worden dagelijks opgevolgd door een team van experten. 
Einde te bepalen door opvolgen meetcampagnes 



• 13 OKTOBER – 1STE BEWONERSVERGADERING

• 18 OKTOBER – VASTSTELLING LEK

• 25 OKTOBER – AFSLUITEN GAS

• 26 OKTOBER – RONDGANG PREVENTIE BEVRAGING BEWONERS

• 27 OKTOBER - 2DE BEWONERSVERGADERING

SITUATIE



Wat deden Fluvius en de aannemer
Deze toelichting omvat enkel de principiële stappen zonder details

➔ Uit veiligheidsoverwegingen neemt Fluvius op 24/10 de beslissing de gasdistributie in de 
stadhuisstraat, deel Vrièrestraat en Molenstraat af te koppelen. De uitvoering gebeurde 
op 25/10

➔ Fluvius past de huisaansluitingen aan tot een flexibel aansluiting waar nodig (van 31/10 
tot 4/11)

➔ Fluvius vervangt een leiding in de Molenstraat (4/11)

➔ Artes en Van Maele voeren druktesten uit op de bestaande installaties (7/11 tot 18/11)

➔ Vinçotte doet keuringen tot afleveren van conformiteitsattest (start 10/11 )

➔ Stabiliteit check door ingenieurs Fluvius-Artes (18/11  tot 23/11 )

➔ Artes – Van Maele bestudeert tijdelijke bovengrondse gasleidingen in de woningen 

-> Uitwerken voorlopige oplossingen heraansluiting gasleiding

SITUATIE



Resultaten onderzoek van de woningen

• Veel non-conformiteiten aan de bestaande binneninstallaties

Druktesten

Rookgasafvoeren

Verluchting

Type B toestellen

Flexibels kookplaat

• Stabiliteit ondergrondse leidingen NOK



Voorwaarden voor herindienstname van de gasaansluitingen

• Keuring van alle binneninstallaties door erkend keuringsorganisme ( inbreuken 
niveau 1 en niveau 2)

• Geslaagde drukproeven door gas installateur/ keuringsorganisme

• Akkoord van stabiliteitsingenieurs

➔ Gasaansluitingen volgens bovenstaande zijn terug in dienst sinds 24 november



Plan met 

situatieschets



VERDERE VERLOOP

INDIVIDUELE AANPAK PER WONING
1. Ondergrondse leiding vervangen door een voorlopige 

bovengrondse leiding (Artes-Van Maele)
2. Aanpassingen installatie door uw chauffagist
3. Herkeuring
4. Openen gastellers

Onderzoek naar schadefonds gemeente



• Twee centrale punten

• AGSO Knokke-Heist

mbp@agsoknokke-heist.be

• Werfteam Artes Depret

buurtbewonershoost@artesdepret.be

• Noodnummer 112 bij ernstige problemen

• U ervaart toch een  gasgeur? 0800 65 0 65

CONTACTGEGEVENS

mailto:mbp@agsoknokke-heist.be
mailto:buurtbewonershoost@artesdepret.be


VRAGEN
SPECIFIEKE VRAGEN KUNNEN INDIVIDUEEL WORDEN GESTELD


