
infobrochure
fietsonderdoorgang contributiebrug

Start van de werken
 

Beste bewoner

Midden februari 2021 starten de Stad Gent, Fluvius en Farys met de aanleg van een fietsonderdoorgang  
onder de Contributiestraat en met de vernieuwing van de Tweegatenbrug. Zo maken we het voor fietsers 
een pak veiliger en vlotter. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fietsfonds, de Provincie 
Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest (subsidiërende overheden fietsinfrastructuur).
 
In deze brochure lees je alle praktische informatie over de werken. 

De ontwerpplannen vind je op www.stad.gent/contributiebrug.

HOE ZIET JE NIEUWE OMGEVING ERUIT?  

Fietsonderdoorgang onder de Contributiestraat

Naast de huidige Contributiebrug komt een gloednieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van de Coupure 
Links. Deze onderdoorgang loopt af via een hellend talud aan de Coupure Links, steekt vervolgens door  
onder de Contributiestraat en takt terug aan op de oever van het Jan van Hembysebolwerk. 

Toekomstbeeld fietsonderdoorgang
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COMMUNICATIE

Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren. Hij doet dit door  
bewonersbrieven te bussen met praktische informatie. 

Bij de start van een volgende grote fase krijg je telkens een bewonersbrief met een overzicht van de contactpersonen. 
Deze bewonersbrieven zijn ook terug te vinden op www.stad.gent/contributiebrug.

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. Deze werfvergadering vindt elke dinsdag plaats 
om 13.30 uur. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met de projectleider van de Stad Gent:  
jonas.thielemans@stad.gent.

Parkeren

Is je privégarage of standplaats door deze 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 een aantal maatregelen ter 
compensatie. Ga naar www.stad.gent (zoekterm: parkeer-
compensatie) en lees wat de Stad voor jou kan doen.  
Of neem contact op met het Mobiliteitsbedrijf via 
mobiliteit@stad.gent of 09 266 28 00.

Huisvuilophaling

Zet je vuilniszakken, containers, PMD-zakken, papier en 
grof vuil voor 7 uur ’s morgens buiten op de normale dag 
van ophaling. Als de afvalmaatschappij niet tot aan je 
woning kan door de werken, zal de aannemer het huisvuil 
verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar is. 

Handelaars en ondernemingen 

Handelaars en ondernemingen die ernstige hinder 
ondervinden van de werken, kunnen in sommige  
gevallen een hinderpremie ontvangen. Wie in aanmerking 
komt, krijgt automatisch een brief van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen. Je leest 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 werken.  
De aannemer en projectleiders stemmen elke fase  
met hen af. 

CONTACT Aannemer: Denys

Brecht Van Compernolle  
projectleider

Okaab Saymouah  
werfleider
contributiebrug@denys.com 
09 254 01 11

Stad Gent 

Jonas Thielemans 
projectleider
jonas.thielemans@stad.gent

Steven Garré 
werftoezichter
steven.garre@stad.gent
0471 17 37 66



Herinrichting van het kruispunt met de Contributiestraat
Tegelijk krijgt het kruispunt van de Nieuwewandeling en 
Contributiestraat met de Coupure Links en het Jan van 
Hembysebolwerk een nieuwe logische inrichting. Omdat 
fietsers en voetgangers voortaan ook (maar niet alleen) 
onder de brug hun weg kunnen verderzetten, verdwijnen 
de verkeerslichten.

Groene invulling van het Jan van Hembysebolwerk
Het Jan van Hembysebolwerk richten we in als parkzone. 
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Groenevalleipark

Fase 6

Fase 5

Fase 4 (afwerking fase 2 en fase 3)

Fase 3

Fase 2

Fase 1

FASERING

midden 2022

eerste helft 2022

eind 2021

tweede helft 2021

april 2021

half februari 2021

START *

* Onder voorbehoud. Voor een actuele stand van zaken verwijzen
  we u graag door naar de website van de stad Gent

Zo loopt het Groenevalleipark door tot aan het water. De rest 
van de zone wordt parkeervrij. Verspreid over de groenzone 
komen hoogstammige bomen, met een fietspad ertussen. 

Tweegatenbrug

De Tweegatenbrug is door haar slechte staat al jaren gesloten 
voor autoverkeer. Tijdens deze werken vernieuwen we ze, 
zodat voetgangers en fietsers een eigen veilig traject kunnen 
volgen. Ter hoogte van de brug komt ook een gloednieuwe 
aanlegsteiger voor kajaks en kano’s. 

Toekomstbeeld Tweegatenbrug en parkzone

HOE ZIET HET ONTWERPPLAN VAN DE NIEUWE OMGEVING ERUIT?

Fietsonderdoorgang onder de Contributiestraat

Tweegatenbrug

Nieuwe parkzone

Fietsenstallingen Verlengde fietsstraat 

Coupure

   FASE 1 ➡ 15 februari 2021
• Voorbereidende werken
• Plaatsing van een tijdelijke fietsbrug ter vervanging van 

de Tweegatenbrug
• Verplaatsing van de inrit van de parkeergarage van het 

appartementsgebouw in het Jan van Hembysebolwerk 

VERKEER: alle verkeer volgt de bestaande rijrichtingen. 

 FASE 2 ➡ midden 2021
• Vernieuwing van de Tweegatenbrug
• Verplaatsing van de gasleiding door Fluvius 
• Werken aan de toegangshellingen en aan de 1ste helft 

van de onderdoorgang

  FASE 3 ➡ najaar 2021
• Voortzetting van de vernieuwing van de Tweegatenbrug
• Werken aan de toegangshellingen en aan de 2de helft 

van de onderdoorgang

VERKEER IN FASE 2 & 3: fietsers volgen de omleiding via  
de tijdelijke brug ter vervanging van de Tweegatenbrug.  
Het autoverkeer rijdt over versmalde rijstroken aan  
1 kant van de Contributiebrug. De Contributiebrug zelf blijft 
toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

    FASE 4 ➡ najaar 2021
• Afwerking van de Tweegatenbrug
• Afwerking van alle toegangshellingen van de onderdoorgang

VERKEER: fietsers volgen de omleiding via de tijdelijke brug. 
Het autoverkeer volgt de normale rijroute.

 FASE 5 ➡ begin 2022
• Aanleg van een steiger ter hoogte van de Tweegatenbrug
• Vernieuwing van het kruispunt Nieuwewandeling/Coupure

VERKEER: fietsers kunnen vanaf deze fase de onderdoorgang 
onder de Contributiestraat gebruiken. Het autoverkeer kan 
maar in 1 richting over de Contributiebrug.

 FASE 6 ➡ midden 2022
• Aanleg van een parkzone

VERKEER:  Het autoverkeer volgt weer de normale rijroute.

EINDE VAN DE WERKEN  ➡ najaar 2022

Opgelet:  De timing van de werken is afhankelijk van gunstige 
weers- en/of werfomstandigheden. Ook de maatregelen m.b.t. 
de bestrijding van het coronavirus kunnen een impact hebben 
op de voortgang van de werken. Bekijk steeds de actuele stand 
van zaken op www.stad.gent/contributiebrug.

PRAKTISCHE INFO

Bereikbaarheid 

Dergelijke werken brengen altijd hinder met zich mee. Het 
auto- en fietsverkeer zal per fase omgeleid worden. Volg 
de signalisatieborden goed op. Alleen zo kunnen we een 
kwalitatieve afwerking garanderen. 

Ondervind je specifieke problemen: verwacht je een grote 
levering, moet je verhuizen, ben je moeilijk ter been, …? 
Neem contact op met werfleider Brecht Van Compernolle 
(zie verderop voor zijn contactgegevens). Samen zoeken  
we een oplossing.  

FASERINGSPLAN, HOE VERLOPEN DE WERKEN EN HET VERKEER?

Minder hinder

Tijdens de werken probeert de aannemer de hinder voor  
de buurt zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden, 
is evenwel onmogelijk. De voetpaden blijven in ieder geval zo 
lang mogelijk toegankelijk. De garages naar het appartements-
gebouw in het Jan van Hembysebolwerk blijven de hele tijd 
bereikbaar.

Veiligheid 

Veiligheid is een zorg van ons allen. Lees de 6 veiligheidstips 
voor de werfomgeving op www.stad.gent/veiligheidopdewerf.

Midden februari 2021 zal Proximus ter voorbereiding van dit project werken uitvoeren. Hierdoor zal het gemotoriseerd verkeer 
op 16/02 en 17/02 de Nieuwewandeling slechts in 1 richting kunnen gebruiken namelijk richting de R40.

Coupure Rechts
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