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Gent, 28 januari  2021 

 
Werken tramsporen en riolering Griendeplein 
 

 

Beste buurtbewoner 
 
 
Van 8 februari tot 19 april starten De Lijn en Farys met wegenis- en rioleringswerken aan het 
Griendeplein. We vernieuwen de straat en leggen een nieuwrioleringsstelsel aan. Verder worden 
ook de tramsporen vernieuwd. We doen dit om de veiligheid van de weggebruikers en onze 
reizigers te verbeteren. De datums  zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals 
slecht weer. 
 
Nachtwerk 
Gezien de grote impact op het verkeer willen we de periode waarin we werken zo kort mogelijk 
houden. Daarom zullen we een aantal keren ’s nacht werken om o.a. tijdelijke wissels te plaatsen. 
Het plaatsen van de tijdelijke bovenleiding is voorzien in de nacht van 08/02 op 09/02 en van 09/02 
op 10/02. Het plaatsen van de tijdelijke wissel gebeurt in de nacht van 18/02 op 19/02 en 19/02 op 
20/02. We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als er op andere momenten 
’s nachts wordt gewerkt, verwittigen we de buurt op voorhand.  
 
Hinder  
 

 
• Tijdens de werken volgen voetgangers en fietsers een omleiding. Deze kan wijzigen tijdens 

de werken. Volg de signalisatieborden op het terrein. 
 

 
• Vanaf 20 februari tot en met 4 april worden tramlijn 1 en 4 doorgeknipt. 

o Lijn 1 rijdt enkel tussen de Rabotstraat en Flanders Expo. 
o Lijn 4 rijdt enkel tussen Rabot en Ledebergstraat.  
o Een gecombineerde lijn 1+4, tram 4B, rijdt tussen Evergem/Wondelgem - Rabot - 

Gent Sint- Pieters en UZ 

• In de paasvakantie (5 tot en met 18 april) rijden er geen trams richting Wondelgem. Je kan 
dan de pendelbus Evergem-Rabot nemen.  

• Vanaf 8 februari tot en met 19 april rijdt bus N1 in omleiding. 

• Vanaf 15 februari tot en met 19 april rijden volgende bussen ook in omleiding 
o Lijnen 52,53,54,65,68,69 van/naar Zuid 
o Lijnen 53,65,67 van/naar Gent Sint-Pietersstation 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2 / 2 

Vlaamse Vervoermaatschappij 

De Lijn Centrale Diensten 

Motstraat 20 - 2800 Mechelen – tel. 015 40 87 11 - fax 015 40 87 09 

ING 375-1117316-52 - BTW BE 0242 069 537 - www.delijn.be 
 
 

 

 
 

• Het Griendeplein is tijdens de duur van de werken afgesloten. 
o Vanaf het Neuseplein volg je de omleiding Nieuwevaart, Palinghuizen, 

Rooigemlaan, Nieuwewandeling. In de Opgeëistenlaan en de Blaisantvest is er 
enkel plaatselijk verkeer mogelijk.  

o Vanaf de Begijnhoflaan volg je de omleiding Nieuwewandeling, Rooigemlaan, 
Palinghuizen, Gasmeterlaan.  

• Alle garages blijven tijdens de werken toegankelijk.  
 
 
 
Meer informatie 
Een overzicht van de werken en omleidingen vind je op delijn.be/gent 
Raadpleeg de dienstregeling via de routeplanner op delijn.be of in onze app. 
 
Contact 

• Vragen over de werken? Mail dan naar Hilde Van Malderen, werfcommunicator bij De Lijn 
(werfcommunicatie@delijn.be). 

 
Met vriendelijke groeten 
De Lijn 
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