
In samenwerking met citydev.brussels verwezenlijkt Wolito in de zone 

tussen de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de spoorlijn in Anderlecht 

het project NovaCity I.

Het project omvat de realisatie van:

•  58 geconventioneerde koopwoningen voor gezinnen met een 

   middeninkomen (tegen citydev.brussels-voorwaarden);

•  5 woningen tegen vrije prijs, die de afdeling Economische Expansie van •  5 woningen tegen vrije prijs, die de afdeling Economische Expansie van 

   citydev.brussels zal kopen en verhuren aan de gebruikers van de ateliers;

•  16 kmo-ateliers (productieactiviteiten) met multifunctionele ruimtes 

   (showroom met kantoren);

•  32 onoverdekte parkeerplaatsen op de begane grond voor de gebruikers 

   van de ateliers en bezoekers;

•  142 goed bereikbare fietsstaanplaatsen;

•  circa 3.600 m² openbare ruimte.•  circa 3.600 m² openbare ruimte.

NovaCity I maakt deel uit van een verkavelingsvergunning die is verleend 
voor twee fasen, namelijk NovaCity I en NovaCity II.
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Het ontwerp- en uitvoeringsteam 

De werken worden uitgevoerd door in klasse 8 erkende bedrijven, 

namelijk BAM Galère en BAM Interbuild, gevestigde waarden voor alle 

bouwwerken in België. De ontwikkeling van een digitaal "BIM"-model 

laat een diepgaande coördinatie en communicatie tussen alle 

teamleden toe. Dat verhoogt de efficiëntie van het proces én de 

kwaliteit van het project.kwaliteit van het project.

Kairos – Wolito nv

Bouwheer

citydev.brussels

Aanbestedende overheid

BAM Interbuild / BAM Galère 

Algemeen aannemer

DDS+ / Bogdan & Van BroeckDDS+ / Bogdan & Van Broeck

Architecten

Atelier EOLE Paysagistes

Landschapsarchitect

W4R

Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

Establis

Studiebureau stabiliteitStudiebureau stabiliteit

Boydens Engineering

Studiebureau speciale technieken – EPB advies

Venac 

Studiebureau akoestiek

Seco

Controlebureau  

INFO OVER DE BOUWWERKEN IN UW BUURT 

HET NovaCity I-PROJECT IS
UIT DE STARTBLOKKEN GEKOMEN! 
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Vaste uitrusting en werfketen installatie

Werfverkeer 

Welk traject volgt het werfverkeer?

De huidige toegang tot de Klaverstraat via de 

Bergensesteenweg wordt behouden. Die belangrijke 

verbinding garandeert een vlotte doorgang voor 

vrachtwagens. Daardoor zal het verkeer op de 

Bergensesteenweg geen hinder ondervinden van de 

vrachtwagens. vrachtwagens. 

 

 

NovaCity I
INFO OVER DE BOUWWERKEN IN UW BUURT 
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NovaCity I
Hoe houden we het veilig op en rond 
de werf? 

Tijdens de werken waken we erover dat de regels voor 

goed gedrag op de werf worden nageleefd (netheid, 

naleving van het uurrooster op de werf, communicatie 

ter plaatse, enz.). Het verkeer in de bestaande straten 

(Klaverstraat en Bergensesteenweg) voor auto's, fietsen (Klaverstraat en Bergensesteenweg) voor auto's, fietsen 

of voetgangers blijft behouden.

Op 150 meter vóór de werfingang worden borden 

"Opgelet werf" en "zone 30" geplaatst.

Op 150 meter na de werfuitgang zullen borden met 

"Einde werf" en "Einde zone 30" worden geplaatst.

Om het vlotte verloop van de werken en de veiligheid 

van iedereen te garanderen, is het belangrijk om de van iedereen te garanderen, is het belangrijk om de 

verschillende fasen van de bouw te plannen met zo 

min mogelijk verplaatsing van arbeiders en materialen.

Beïnvloeden de werf en het werfverkeer het dagelijkse leven? 

Het extra verkeer door dagelijkse leveringen wordt verspreid over de verschillende fasen van de werf:

-  grondwerken: grondafvoerverkeer, dat ook de wegen vervuilt (dagelijkse schoonmaak met een 

    bezemwagen);

-  ruwbouwfase: geprefabriceerde elementen, beton, staal, constructiematerialen ...

-  afwerking: levering van afwerkingsmaterialen (keukens, tegels, binnendeuren, gevelelementen ...);

-  omgevingswerken en riolering: door het lossen en afvoeren van grond is de kans groot dat de -  omgevingswerken en riolering: door het lossen en afvoeren van grond is de kans groot dat de 

    wegen nog vuiler zullen zijn.

De mogelijkheid bestaat dat er 's ochtends vroeg (vanaf 06.00 uur) geleverd wordt. 

Zodra de afwerkingsfase van start gaat, zal er ook tijdens het weekend worden gewerkt. 

Meestal enkel op zaterdag, maar indien nodig ook op zondag. In dat geval wordt er enkel gewerkt 

tussen 07.00 uur en 17.00 uur.
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INFO OVER DE BOUWWERKEN IN UW BUURT 



INFO OVER DE BOUWWERKEN IN UW BUURT 

Zal er geluidsoverlast zijn?

Sommige delen van de ruwbouw die overlast of trillingen veroorzaken, 

kunnen buiten de werkuren ('s nachts en/of in het weekend) worden 

uitgevoerd.  Het spreekt voor zich dat wij u in dat geval daarover op 

voorhand zullen informeren op de projectpagina 

(consult.citydev.brussels).

Geluidsoverlast zal verspreid zijn over de verschillende werffasen:Geluidsoverlast zal verspreid zijn over de verschillende werffasen:

-    grondwerken: lawaai tijdens de werkuren (07.00 uur tot 17.00 uur);

-    ruwbouw en afwerking: lawaai van machines tijdens de 

      werkuren (07.00 uur tot 17.00 uur);

-    polierwerken: zodra een vloerplaat gegoten is, moet die ook 

      gepolijst worden. Dat kan geluidsoverlast veroorzaken. Afhankelijk 

      van het uithardingsproces kan dit werk tot in de vroege uurtjes 

      duren. Dat zorgt niet alleen voor extra geluid, maar men dient er       duren. Dat zorgt niet alleen voor extra geluid, maar men dient er 

      ook rekening mee te houden dat wanneer het donker wordt, de 

      werf steeds verlicht zal zijn;

-    dakwerken: het geluid veroorzaakt door de plaatsing van de 

      dakbedekking, tijdens de werkuren (07.00 uur tot 17.00 uur).

In de zomer kan er ook overlast zijn door stof en kunnen er soms 

ook trillingen zijn door zwaar transport.

Wat is de planning?

De hiernaast vermelde planning geeft u de details van de werken 

die tijdens de volgende werffasen zullen worden uitgevoerd. 

Hou er rekening mee dat die planning kan evolueren.  
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Proactieve betrokkenheid

De aannemer en onderaannemers verbinden zich ertoe de verbintenissen 

na te leven die zijn opgenomen in de uitvoeringsrichtlijnen van hun werven.

De veiligheid van iedereen garanderen

Interventies coördineren om een optimale 

opvolging van de werkzaamheden te garanderen

Overlast van bouwplaatsen op hun omgeving 

beperken

Omwonenden over de impact van de werken 

op hun dagelijkse leven informerenop hun dagelijkse leven informeren

Alle nodige informatie verstrekken om een 

goede algehele communicatie te verzekeren

NovaCity I
©
 B
A
M

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 



De doelstellingen van deze processen zijn:

•  een klimaat van vertrouwen creëren tussen de actoren die betrokken 

   zijn bij de ontwikkeling van een project: bewoners, toekomstige kopers, 

   huidige economische actoren en gebruikers van een wijk;

De methode voor elke werf voorziet in:

•  een uitwisseling van informatie en ideeën door het organiseren van 

   informatiebijeenkomsten, plaatsbezoeken en thematische workshops;   informatiebijeenkomsten, plaatsbezoeken en thematische workshops;

•  een digitaal overlegproces via een online platform dat het fysieke 

   proces ondersteunt en begeleidt.

Wilt u op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt en inzage 

krijgen in de verslagen van de ontmoetingen met de actoren en het 

veldrapport? Raadpleeg dan de pagina “Informeren” van het 

NovaCity I-project via de website (https://consult.citydev.brussels/).
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We blijven tot uw beschikking

Tijdens de werken doen we er alles aan om uw vragen te 

beantwoorden en uw dagelijkse leven gemakkelijker te maken. 

In een volgende fase zal door consult.citydev een openbare 

(digitale) bijeenkomst worden georganiseerd met bewoners, 

gebruikers, handelaars … om hen te informeren over de voortgang 

van de werkzaamheden. Aarzel niet om ons tijdens deze van de werkzaamheden. Aarzel niet om ons tijdens deze 

presentatie vragen te stellen. Het werfteam zal op die vragen 

antwoorden.

Op de NovaCity I-werf is uw contactpersoon Isabel 
Van Nespen. Als projectmanager zorgt ze ervoor dat de 

richtlijnen voor een goed werfverloop worden nageleefd 

(netheid, naleven van uurroosters, communicatie ter plaatse). 

Ze geeft ook antwoorden op vragen die tijdens de werken 

worden gesteld. In een goede samenwerking zullen de 

hoofdaannemer en promotor Kairos hun uiterste best doen hoofdaannemer en promotor Kairos hun uiterste best doen 

om uw vragen te beantwoorden en uw dagelijkse leven

gemakkelijker te maken.

WERFINFO:
Isabel Van Nespen

      
      novacity@kairos.be

02 719 46 11

Contact citydev.brussels 
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, België

Tel: 02 422 51 11 - consult@citydev.brussels

Contact Kairos – Wolito nv 
Heistraat 129, 2610 Wilrijk

Avenue A. Van Osslaan 1 b2, 1120 Brussel, België

Tel: 02 719 46 85 - novacity@kairos.be - www.novacity.be Tel: 02 719 46 85 - novacity@kairos.be - www.novacity.be 

Systematisch participatief overleg voor citydev.brussels-projecten 
via consult.citydev.brussels 

INFO OVER DE BOUWWERKEN IN UW BUURT 
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