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Bewonersbrief 
Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen 

Stad Gent 

16 december 2022 

Coupure Rechts 
stand van zaken 

 

  

 

Beste 

Op 26 september 2022 zijn de werken op de Coupure Rechts gestart. Je 
ontving toen van ons een uitgebreide informatiebrochure die je nog steeds 
kan raadplegen op www.stad.gent/coupurerechts. 

De Stad Gent, De Lijn en FARYS werken op de Coupure Rechts, van de 
Rozemarijnbrug tot aan de Contributiebrug. We vernieuwen er het 
rioleringsstelsel, het wegdek, de trambedding, de voetpaden en het fietspad.  

Onvoorziene werfomstandigheden 

De aannemer ging eind september 2022 van start in het stuk tussen de 
Theresianenstraat en de Papegaaistraat. De kasseien en de tramsporen 
werden verwijderd om de nieuwe riolering te kunnen plaatsen. Bij de 
graafwerken werd de aannemer echter geconfronteerd met onvoorziene 
omstandigheden in de ondergrond. 

Om de situatie beter in kaart te kunnen brengen, voerde de aannemer extra 
proefsleuven uit. De bevindingen werden o.a. met de betrokken besturen en 
ook het Agentschap Onroerend Erfgoed uitvoerig besproken. Uiteindelijk werd 
beslist om de riolering op een andere manier aan te leggen dan oorspronkelijk 
voorzien. Hiervoor was bijkomend studiewerk nodig. Dit verklaart waarom je 
al enige tijd geen activiteit ziet op de werf. 

Nieuwe planning 

De planning van de volledige werf wordt nu opnieuw bekeken. Je ontvangt 
een nieuwe planning en bijhorende fasering van zodra deze volledig gekend is. 
We sturen hiervoor nog een extra bewonersbrief.  
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Bouwverlof 

Het bouwverlof van de aannemer start op 24 december 2022 en duurt tot en 
met 8 januari 2023. Op maandag 9 januari 2023 gaat hij opnieuw van start. Hij 
zal dan starten met de opbouw van het nieuwe fietspad in de bomenzone. Hij 
bereidt tegelijkertijd ook de plaatsing van de riolering tussen de 
Theresianenstraat en de Papegaaistraat voor. 
 

Contactgegevens 

 

Algemene vragen kun je ook steeds stellen op coupurerechts@stad.gent  

Wij danken je alvast voor je begrip en geduld en wensen je een prettig 
eindejaar toe. 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 

Mieke Hullebroeck 
algemeen directeur 
 

Filip Watteeuw 
schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw  

   


