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infobrochure
Burggravenlaan en omgeving

Start van de werken

Beste buurtbewoner

Op 15 september 2020 starten de Stad Gent en FARYS met wegen- en rioleringswerken in de Burggravenlaan

(deel) en de Achilles Heyndrickxlaan en onmiddellijke omgeving. Er komt een nieuw gescheiden riolerings-

stelsel waarbij het regenwater en vuil water gescheiden worden afgevoerd. In combinatie hiermee wordt ook 

de weginfrastructuur aangepakt.

In deze brochure vind je alle praktische informatie over deze werken.

WAAR WERKEN WE PRECIES?

De werken vinden plaats op de:
•   Burggravenlaan (tussen de Zomerstraat en de Achilles Heyndrickxlaan), inclusief het kruispunt 
    met de Ottergemsesteenweg (tot aan huisnummer 283). 
•   Burggravenlaan bypass, richting Stropkaai 
•   Achilles Heyndrickxlaan
•   Ijzerweglaan 
•   Stropbrug 

HOE ZIET JE NIEUWE OMGEVING ERUIT?

Burggravenlaan – Achilles Heyndrickxlaan
De Burggravenlaan en Achilles Heyndrickxlaan worden veilig ingericht voor alle weggebruikers. 
Fietsers krijgen over de volledige lengte afzonderlijke én verhoogde fi etspaden in rode asfalt. 
Voetgangers wandelen over een volwaardig voetpad aan de kant van de Ijzerweglaan en de bypass 
van de Burggravenlaan. Op cruciale plaatsen zijn veilige oversteekmogelijkheden voorzien. 
Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen na de werken gebruik maken van comfortabele en 
gemakkelijk toegankelijke bushaltes. Ze zijn ingericht met schuilhuisjes en voorzien van fi etsen-
stallingen. Waar mogelijk voorzien we ook extra groen om de omgeving aangenamer te maken. 
Het snelheidsregime bedraagt er 50 km per uur.

GEVELTUINEN

Met geveltuinen breng je de natuur tot in je buurt. 
Nu er wegenwerken zijn in jouw straat, kun je gratis een 
geveltuin krijgen. De aannemer voorziet een uitsparing 
in het voetpad. Nadien komt de geveltuinbrigade bij je 
langs om je geveltuin gratis verder aan te leggen. 

Doe een melding bij Gentinfo (09 210 10 10) of via het
meldformulier op www.stad.gent/geveltuinen. 
Meld dit ook aan de projectleider, Frank De Groot 
(contactgegevens onderaan). 

Opgelet! Je muur moet voldoende waterdicht zijn.
Heb je al een geveltuin, dan behouden we die gewoon.

NORMALE HUISVUILOPHALING

Plaats je vuilniszakken buiten op de normale dag van 
ophaling vóór 7 uur ‘s morgens. Als Ivago niet tot aan je 
woning kan komen door de werken, zal de aannemer het 
huisvuil verzamelen op een centrale plaats die wel be-
reikbaar is. Dit geldt zowel voor gewoon huisvuil, papier, 
PMD, ... als voor grofvuil.

PREMIES VOOR HANDELAARS EN 
ONDERNEMERS 

Handelaars en ondernemers die ernstige hinder 
ondervinden van de werken, kunnen in sommige geval-
len een hinderpremie ontvangen. Wie in 
aanmerking komt, krijgt automatisch een brief van 
het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 
Je vindt alle informatie op www.vlaio.be/hinderpremie. 

Heb je nood aan meer ondersteuning of informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met de Stad Gent via 
ondernemen@stad.gent of 09 210 10 60.

HULPDIENSTEN 

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en 
rioleringswerken in je straat. Elke fase wordt grondig met 
hen afgestemd.

CONTACT
Aannemer: Willemen Infra

Frederik De Waele  
projectleider
frederik.dewaele@willemeninfra.be
0498 907 803

Dieter Somers 
werfl eider
dieter.somers@willemeninfra.be
0477 647 158

FARYS

Mieke Puttemans 
projectleider
mieke.puttemans@farys.be
09 242 57 03

Stad Gent

Frank De Groot 
projectleider
frank.degroot@stad.gent
09 266 83 57

Benny De Cloet
werftoezichter
benny.decloet@stad.gent
09 266 79 05

WE HOUDEN JE OP DE HOOGTE

Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners regelmatig informeren. Je zult deze bewonersbrieven
automatisch in je bus krijgen. De bewonersbrieven zijn ook steeds terug te vinden op www.stad.gent/wegenwerken
(zoekterm: Burggravenlaan).

Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je je engageren om je buren op de hoogte te houden? We verwelkomen graag 
1 vertegenwoordiger voor de buurt op onze werfvergaderingen. De werfvergaderingen vinden telkens plaats op maandag 
om 13 uur in de werfkeet van Willemen Infra. De werfkeet staat in de Gaston Crommenlaan. Geïnteresseerden mogen 
mailen of bellen naar de projectleider van de Stad Gent: Frank De Groot op frank.degroot@stad.gent of op 09 266 83 57.



Burggravenlaan – kruispunt met 
de Ottergemsesteenweg
Aan het kruispunt met de Ottergemsesteenweg kunnen 
fi etsers voortaan voor het verkeer halthouden op 
speciale fi etsopstelstroken. Deze zijn duidelijk in het 
rood gemarkeerd. 

Stropbrug
Ook op de Stropbrug komen verhoogde, brede fi etspaden 
in rode asfalt. Tweerichtingsverkeer blijft er mogelijk aan 
een snelheid van maximum 50 km per uur. Voetgangers 
krijgen aan de noordzijde van de brug een volwaardig en 
breed voetpad. Er komen trappen van de brug naar zowel 
de Ijzerweglaan als de Stropkaai. De brug krijgt een nieu-
we leuning en wordt volledig gerenoveerd.

Bypass van de Burggravenlaan, richting Stropkaai
In deze bypass komt een apart voetpad aan de noordzij-
de en kan je langsparkeren aan beide zijden. Het snel-
heidsregime verlaagt er naar 30 km per uur en er komt 
éénrichtingsverkeer van de Stropkaai naar de Burggra-
venlaan. In deze zone komen heel wat extra groenzones 
en bomen. Openbaar vervoer rijdt er niet langer.

Ontwerpplan Burggravenlaan 

Bypass richting Stropkaai

HOE VERLOPEN DE WERKEN?
• Fase 1: Ijzerweglaan

START: 15 september 2020     
EINDE: februari 2021

• Fase 2: Achilles Heyndrickxlaan
START: maart 2021 (na afwerking van fase 1)  
EINDE: oktober 2021

• Fase 3: Bypass Burggravenlaan vanaf huisnummer 323 
tot en met kruispunt Stropkaai
START: januari 2021     
EINDE: eind mei 2021

• Fase 4: Burggravenlaan en Stropbrug
START: juni 2021 (na afwerking van fase 3)   
EINDE: eind mei 2022     
Deelfase Stropbrug:      
van juni 2021 tot september 2021

HOE RIJDEN TIJDENS FASES 1 EN 2

Fase 1: omleidingen tijdens de werken in de Ijzerweglaan 
Via de Ijzerweglaan zijn de Meierij en de Frans De Mildreef 
normaal gezien bereikbaar. Tijdens de werken aan de 
Ijzerweglaan zal de doorgang zeer regelmatig versperd 
zijn door activiteiten in het kader van de wegen- en 
rioleringswerken. Het is niet mogelijk de werken steeds 
te onderbreken om voertuigen te laten passeren. Lange 
wachttijden zijn tijdens de werkuren onvermijdelijk. Buiten 
de werkuren zal de aannemer ervoor zorgen dat de Meierij 
en de Frans De Mildreef elke dag bereikbaar zijn via de 
Ijzerweglaan. Tijdens de werkuren vragen we je de Ijzer-
weglaan zoveel mogelijk te vermijden.

Fase 2: omleidingen tijdens de werken in de Achilles 
Heyndrickxlaan (Fase 2)
Vanaf de start van deze fase wordt in de Achilles 
Heyndrickxlaan en de Burggravenlaan éénrichtings-
verkeer (richting station Gent Sint-Pieters) ingevoerd. 
Om dit éénrichtingsverkeer mogelijk te maken werkt de 
aannemer eerst aan de noordelijke zijde en daarna pas 
aan de zuidelijke zijde (kant van de Hyundai en 
Audigarage). Door deze fase zo op te splitsen blijft verkeer 
op verminderde capaciteit mogelijk. 
Fases 3 en 4: omleidingen tijdens deze fases worden later 
gecommuniceerd

GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL:
REGEL JE AFKOPPELING

In je straat komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 
Dit betekent dat er 1 leiding komt voor afvalwater 
en 1 leiding voor regenwater. Elke woning krijgt 
2 rioolhuisaansluitputjes, 1 voor het vuil water 
en 1 voor het regenwater. 

Afkoppelen bij een gesloten bebouwing
Woon je in een gesloten bebouwing, dan moet 
je je regenwater van de voorste dakhelft verplicht 
aansluiten op de riolering , gescheiden van 
het afvalwater.

Als je regenafvoer klaar zit op het moment dat 
de aannemer de aansluitingen doet, sluit Farys 
je gratis aan op de nieuwe riolering.

Afkoppelen bij een (half)open bebouwing
Woon je in een (half)open bebouwing, dan neemt
een afkoppelingsdeskundige in de loop van het 
project contact met je op. Hij of zij zal je begeleiden 
bij de afkoppeling van je perceel

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Bereikbaarheid 
Het auto- en fi etsverkeer zal per fase omgeleid worden.
Volg de signalisatie goed op. Alleen zo kunnen we een
kwalitatieve afwerking garanderen.
Heb je een specifi ek probleem: verwacht je bijvoorbeeld
een grote levering, verhuis je of ben je slecht ter been?
Neem dan contact op met werfl eider Dieter Somers. Zijn 
contactgegevens vind je verder in deze folder.

Minder hinder
Tijdens de werken probeert de aannemer de hinder
zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden, is
evenwel onmogelijk. De voetpaden worden in ieder geval
zo lang mogelijk in stand gehouden. Na het plaatsen van
de riolering komt er snel minderhindersteenslag om de
toegang tot de garages weer mogelijk te maken.

Parkeren
Is je privégarage of standplaats door de werken minstens 
2 weken niet bereikbaar? Geldt er in de straat betalend 
parkeren, bewonersparkeren of is er een andere 
regeling? Dan biedt de Stad Gent maatregelen ter 
compensatie. Lees wat de Stad voor jou kan doen op
www.stad.gent (zoekterm: parkeercompensatie). Voor 
verdere informatie neem je contact op met het Mobili-
teitsbedrijf via mobiliteit@stad.gent of 09 266 28 00.

Tips voor je veiligheid 
Veiligheid op de werf is een zorg van ons allen. 
Lees onze 6 veiligheidstips voor de werfomgeving!
www.stad.gent/veiligheidopdewerf

Fietsopstelstroken op 
het kruispunt met 
de Ottergemsesteenweg

Ijzerweglaan
De Ijzerweglaan krijgt een eerder landelijk profi el. 
Dit betekent dat er geen aparte voetpaden of fi etspaden 
zijn. Er komt wel een rijweg in asfalt met groene bermen 
aan beide zijden. In de groenzone tussen de Ijzerweglaan 
en de Achilles Heyndrickxlaan komt een bufferbekken. 
Doorsteken met de fi ets is  er ook mogelijk. Aan de 
andere zijde zorgt de aannemer voor een gemakkelijke 
aansluiting met het fi etspad langs de Schelde.

Ontwerpplan Ijzerweglaan 

Aansluiting op fi etspad 
langs de Schelde

Bufferbekken 
met fi etsdoorsteek
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