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Beste bewoner 

 
Zoals je weet zijn de werken voor de heraanleg van de Evergemsesteenweg in volle uitvoering. 
Meer informatie over het project zelf lees je op www.stad.gent/evergemsesteenweg. Verder 
kan je op deze pagina ook nog steeds inschrijven op de digitale nieuwsbrief van dit project. 
 
In onze vorige bewonersbrief van september 2022 kondigden wij aan dat we de 
mobiliteitsmaatregelen bij de omleiding bijstuurden. Helaas krijgen we nog steeds signalen uit 
de buurt over overlast en vooral het niet respecteren van de toegang voor enkel plaatselijk 
verkeer. Ook kwamen er veel klachten over het toegenomen sluipverkeer dat zich vooral 
concentreert in de Boterbloemlaan en de Woestijngoedlaan.  
 
Het is uiteraard nog steeds de bedoeling dat plaatselijk verkeer mogelijk blijft. We 
passen wel de tijdelijke verkeersmaatregelen opnieuw aan. Zo willen we het verkeer 
meer spreiden over het hele gebied. Met deze brief geven we je een overzicht van 
deze nieuwe maatregelen. De politie is ook gevraagd om meer te handhaven. 

 

1. Circulatiewijziging: eénrichtingsverkeer Boterbloemlaan, Schaloenstraat en 
Woestijngoedlaan 

De Boterbloemlaan, Schaloenstraat en Woestijngoedlaan krijgen eenrichtingsverkeer voor 
gemotoriseerd verkeer. De noord- zuidbeweging (blauwe pijlen op het kaartje op de volgende 
pagina) gebeurt via de Boterbloemlaan en de Woestijngoedlaan. De zuid- oostbeweging 
(groene pijl) gebeurt via de Vroonstallestraat, de Kamperfoeliestraat, de Schaloenstraat en de 
Waterhoenlaan. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Verkeersfilter Schaloenstraat verdwijnt 

De verkeersfilter in de Schaloenstraat kwam er om sluipverkeer te ontmoedigen en de 
fietsomleiding veiliger te maken. Deze verkeersfilter zorgde echter voor veel overlast in de 
Boterbloemlaan en er bleef veel verkeer door de wijk rijden, ondanks de signalisatie ‘enkel 
voor plaatselijk verkeer’. We kiezen daarom nu voor het instellen van éénrichtingsverkeer in 
de Schaloenstraat. Dit zal het verkeer beter verdelen en maakt het mogelijk om de 
verkeersfilter op te heffen. 
 
2. Wegversmalling Boterbloemlaan en Woestijngoedlaan 

In de Boterbloemlaan en de Woestijngoedlaan maken we op twee locaties een wegversmalling 
met een maximale breedte van drie meter (zie de cirkels op onderstaand plan). Fietsers 
behouden er hun doorgang.  
 
We willen met de wegversmallingen de snelheid voor gemotoriseerd verkeer afremmen. De 
snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt er vaak genegeerd, vandaar deze bijkomende 
maatregel in functie van de veiligheid. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

4. Parkeren plaatselijk verboden in Waterhoenlaan, Karekietlaan en Meerkoetlaan 

In de Waterhoenlaan, Karekietlaan en Meerkoetlaan zullen, zolang het éénrichtingsverkeer in de 
Boterbloemlaan van toepassing is, een 5 à 6-tal bussen per dag passeren. Het gaat om bussen 
die eigen personeel van De Lijn oppikken en een drietal nachtbussen. Om de draaibeweging van 
deze bussen mogelijk te maken, wordt er een plaatselijk parkeerverbod ingesteld.  

Dit gebeurt: 
- aan de Waterhoenlaan 56- 58 en 23-25 
- in de Karekietlaan vanaf de hoek met de Waterhoenlaan t.e.m. huisnummer 25 
- in de Meerkoetlaan van huisnummer 2-16 

 

5. Bouwverlof 

   Bovenstaande verkeersmaatregelen worden ingevoerd na het bouwverlof van de  
   aannemer. De aannemer is afwezig vanaf 24 december 2022 tot en met 8 januari 
   2023. Op 9 januari 2023 gaat de aannemer opnieuw van start. 
 

6. Contactgegevens 

 Aannemer: Persyn NV 
Dhr. Tom De Cooman – werfleider: tom.decooman@persyn.be – 0497 47 59 91 

 Stad Gent 
Dhr. Remko Liebaut – werftoezichter: remko.liebaut@stad.gent – 0471 17 37 64 
 
 FARYS 
Dhr. David Danneels – projectleider: david.danneels@farys.be – 09 242 57 51  
 

 
Alvast bedankt voor je begrip. 
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