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COUPURE RECHTS

De werken starten  

Beste bewoner

De Stad Gent, De Lijn en Farys gaan een deel van de Coupure Rechts heraanleggen. De voorbereidende werken 
starten vanaf 5 september 2022. Op 1 september gaat de tramlijn buiten dienst. De eigenlijke wegen- en  
rioleringswerken starten vanaf 26 september 2022.

Van de Rozemarijnbrug tot aan de Contributiebrug vernieuwen we het rioleringsstelsel, het wegdek,  
de trambedding, de voetpaden en het fietspad. We geven het groen ook betere groeikansen. 

In maart 2021 hebben we de ontwerpplannen toegelicht. Je vindt alle plannen en de brochure over het ontwerp 
op www.stad.gent/coupurerechts. 



DE WERKEN GEBEUREN IN 
VERSCHILLENDE FASEN
Voorbereidende werken ➡  
van 5 september tot 26 september 2022
Wat?
• Beschermingswerken voor de bomen
• Opstelling van de waterbemaling
Mobiliteit?
• Geen hinder voor doorgaand autoverkeer en fietsers
• Tramlijn buiten dienst van 1 september 

2022 tot aan het einde van de werken. 
 Meer informatie op www.delijn.be/gent. 
• Definitief parkeerverbod tussen de 

bomen in de Coupure Rechts

Fase 1 ➡ van 26 september 2022 tot half maart 2023
Wat?
• Aanleg van de riolering en bovenbouw van het kruispunt 

met de Theresianenstraat tot aan de Papegaaistraat
Mobiliteit?
• Voetgangers behouden hun doorgang. 
• Fietsas aan de Theresianenbrug tijdelijk onderbroken. 

Er wordt een omleiding voor fietsers voorzien
• Geen doorgang mogelijk van het kruispunt met  

de Theresianenstraat tot aan de Papegaaistraat
• Enkel plaatselijk verkeer mogelijk in de Coupure Rechts 

van de Contributiestraat tot aan de Theresianenstraat
• Volledig parkeerverbod van de Theresianenstraat 

tot aan de Papegaaistraat (= werfzone)

Fase 2 ➡ tussen 1 februari en 31 maart 2023
Wat?
• Aanleg van de riolering en bovenbouw 

in de Contributiestraat en in de Coupure 
Rechts tot aan huisnr. 888

Mobiliteit?
• Voetgangers behouden hun doorgang. 
• Fietsverkeer is in beide richtingen mogelijk in  

de Contributiestraat.
• Doorgaand autoverkeer is in de 

Contributiestraat mogelijk van de 
Begijnhoflaan naar de Nieuwe Wandeling

• Plaatselijk verkeer in de Coupure Rechts is mogelijk 
via de Akkerstraat en Theresianenstraat

• Afslaan naar de Coupure Rechts aan het kruispunt 
Contributiestraat/Coupure Rechts is onmogelijk

Fase 3 ➡ van 9 maart tot begin oktober 2023
Wat?
• Voetgangers behouden hun doorgang. 
• Aanleg van de riolering en bovenbouw in de Coupure 

Rechts van huisnr. 888 tot aan de Theresianenstraat
• Volledig parkeerverbod in de Coupure Rechts van 

de Contributiestraat tot aan de Theresianenstraat
Mobiliteit?
• Plaatselijk autoverkeer is mogelijk tot aan de 

werfzone volgens aanduidingen ter plaatse

Werken in de bomenzone ➡ 
van 26 september 2022 tot eind maart 2023
• Aanleg van het fietspad en uitvoering 

van de groeiverbeteringswerken
• Voetgangers behouden hun doorgang langs de kant van 

de huizen. We voorzien een omleiding voor fietsers.

  FASE 3

PRAKTISCHE INFO
Bereikbaarheid
Wegen- en rioleringswerken brengen altijd hinder met
zich mee. Volg de signalisatie goed op. Alleen zo kunnen
we goed werk afleveren. Ondervind je specifieke problemen
(bijvoorbeeld: je verwacht een grote levering, je verhuist  
of je bent moeilijk ter been)? Neem dan contact op met
Pieter Lippens (contactgegevens verderop).
Samen zoeken we een oplossing.

Minder hinder
Tijdens de werken proberen we de hinder voor de buurt
zoveel mogelijk te beperken. De aannemer houdt zo lang
mogelijk de voetpaden in stand. Na het plaatsen van
de riolering zorgt hij ook voor minderhindersteenslag
zodat de opritten snel terug bereikbaar zijn.

Veiligheid
Veiligheid op de werf is een zorg van ons allen. Daarom
bundelden we enkele nuttige tips voor de veiligheid van
alle buurtbewoners. Lees de 6 veiligheidstips voor
de werfomgeving op www.stad.gent/veiligheidopdewerf.
 
Huisvuilophaling
Plaats je huisvuil op de normale dag van ophaling vóór
7 uur ’s morgens buiten. Als Ivago niet tot aan je
woning kan door de werken zal de aannemer het huisvuil
verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar
is. Dit geldt zowel voor gewoon en groot huisvuil, als
voor papier, karton en PMD-zakken. Vuilcontainers
worden tijdens de werken naar de rand van de werfzone
gebracht zodat Ivago ze makkelijk kan legen.

GEMENGDE RIOLERING
Er komt een nieuw rioleringsstelsel van het kruispunt met 
de Contributiestraat tot aan de Papegaaistraat. Het huidige 
rioleringsstelsel is in slechte staat. Daarom zullen we 
tijdens de wegenwerken ook ineens het rioleringsstelsel 
vernieuwen. Aan de Theresianenstraat wordt een grote 
doorsteek gemaakt die ervoor zal zorgen dat later het 
regenwater van de Theresianenstraat/Wispelbergstraat/
Schouwvegersstraat in het kanaal Coupure stroomt.

WATERDICHTE KELDERS
Check altijd de waterdichtheid van je kelder voor  
er rioleringswerken starten in je buurt.

Nieuwe woningen
Bij nieuwe woningen is de kelder normaal waterdicht.

Oudere woningen
Bij oudere woningen is de kelder soms niet waterdicht.
Dan kunnen er na de rioleringswerken vochtproblemen
ontstaan in de kelder. Bij rioleringswerken worden
defecte en poreuze rioleringsbuizen namelijk vervangen
door nieuwe waterdichte buizen. Daardoor kan de
drainerende functie van de oude riolering verdwijnen
en het grondwater ter hoogte van een woning stijgen.
Op die manier kan een kelder waar vroeger nooit
problemen waren toch nat worden na de rioleringswerken.
Eigenaars zijn verantwoordelijk voor de waterdichtheid
van hun kelder. De kosten voor het waterdicht maken
van een kelder zijn dus steeds voor de eigenaar.

HULPDIENSTEN
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- 
en rioleringswerken. De aannemer en bevoegde 
projectleiders stemmen elke fase grondig met hen af.
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DEPARTEMENTSHOOFD

DE SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN
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GENT OP WEG 
 
In het noorden van de Gentse regio, van de Dampoort tot in Zelzate, lopen de volgende jaren heel wat  
wegen- en rioleringswerken op hetzelfde moment.  
 
De werken verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Maar ze veroorzaken ook hinder. 
Op de website www.gentopweg.be vind je gedetailleerde info, mobiliteitsadvies en nieuws over
de werkzaamheden en de verwachte hinder.

COMMUNICATIE
Tijdens de werken zul je geregeld kleine bewonersbrieven 
in je bus vinden met praktische informatie. Bij de start
van elke volgende grote fase krijg je een 
globale bewonersbrief met een overzicht 
van de contactpersonen. Deze
bewonersbrieven vind je ook steeds terug 
op stad.gent/coupurerechts.

CONTACT Aannemer
TM Willemen Infra nv – Denys nv 

Pieter Lippens

Werfverantwoordelijke 

pieter.lippens@willemeninfra.be 

09 282 60 30

Willemen Infra nv

Signalisatieverantwoordelijke

09 282 60 30

Stad Gent 
Bea Lambrecht

Projectleider 

coupurerechts@stad.gent 

0474 88 98 20

Laurent Hennequin

Controleur

laurent.hennequin@stad.gent

0472 18 94 14

Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je helpen om 
je buren op de hoogte te houden? We verwelkomen
graag 1 vertegenwoordiger voor de buurt op onze 
werfvergaderingen. Mail of bel naar Beatrijs Lambrecht
(contactgegevens verderop). De werfvergaderingen zijn 
elke donderdagvoormiddag om 8.30 uur in Tectura.

Met medewerking van: Farys, De Lijn en Arcadis Belgium nv.


