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Werken op de BraVoKo-as: stand van zaken 
 
 
Geachte  
 
De eerste (kleinere) werken op de BraVoKo-as zijn ondertussen achter de rug. Er werd archeologisch onderzoek 
uitgevoerd ter hoogte van de Zwaardsteeg en de aannemer heeft een aantal noodzakelijke proefbemalingen 
uitgevoerd. In deze bewonersbrief brengen we u op de hoogte van de verdere werken.  
 
AARD EN TIMING VAN DE WERKEN 
 

 Juli 2015 
In juli 2015 staan geen werken gepland op de BraVoKo-as. De betrokken straten zijn gedurende de maand juli 
2015 volledig bereikbaar en toegankelijk. De rijweg wordt volledig hersteld. In juli  rijdt de tram ook opnieuw 
door BraVoKo in functie van de Gentse Feesten. Daarna gaat de tram terug uit dienst. 
 
 Augustus 2015 – december 2015 (uiterlijk februari 2016) 
Begin augustus 2015 start dan de integrale vernieuwing van de Brabantdam (tussen het François Laurentplein 
en het Hippoliet Lippensplein). In deze fase worden de oude riolering en rijweg verwijderd en komt er een 
nieuwe riolering (met nieuwe huisaansluitingen) en een nieuwe bovenbouw in de plaats. In deze fase blijven 
de voetpaden zo lang mogelijk intact. Werken aan de voetpaden gebeuren zoveel mogelijk slechts aan één 
zijde tegelijkertijd, zodat de Brabantdam steeds toegankelijk blijft voor voetgangers. Dit zijn ingrijpende 
werkzaamheden. 

 
 Spoorpanelen op de Kouter 
Binnen de BraVoKo werken zijn er nieuwe tramspoorpanelen voorzien op de Kouter. Deze spoorpanelen 
zullen niet meer in 2015, maar wel in augustus-september van 2016 geplaatst worden. Het verschuiven van 
deze timing heeft geen effect op de globale fasering van de BraVoKo-werken. U kunt de fasering van de 
BraVoKo-werken steeds raadplegen op www.stad.gent/bravoko (onder ‘documenten’) 

 
WERKEN IN DE BUURT 
In de buurt van de BraVoKo-as staan ook nog een aantal andere korte werven gepland of zijn er nog werken bezig 
(bvb. werken ‘De Krook’). Deze werven worden voortdurend gecoördineerd en op elkaar afgestemd.  

 
 Kuiperskaai 
In het kader van de werken aan ‘De Krook’ zal er in de Kuiperskaai gewerkt worden.  Er komt immers een 
wandel- en fietsbrug van de Kuiperskaai tot aan de nieuwe bibliotheek. Om dit te realiseren moeten er 
aanpassingen gebeuren aan de Kuiperskaai. Zo komt er een nieuw landhoofd i.f.v. de toekomstige brug en 
gebeuren er aanpassingen aan de rijweg, het fietspad en de voetpaden in de Kuiperskaai.  
 
Deze werken worden nu uitgevoerd aangezien het staduitwaarts verkeer n.a.v. de BraVoKo-werken in 
hoofdzaak reeds via de as Papegaaistraat – Annonciadenstraat – Gebroeders Vandeveldestraat verloopt en 
niet langer via de Kuiperskaai. Eind augustus – begin september wordt de nieuwe brug geplaatst. 



 

 
 

Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Administratief Centrum - Woodrow Wilsonplein, 1| 9000 Gent | 09 266 79 00 
 
Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24  
 

bravoko@stad.gent | www.stad.gent/bravoko |    
 

 
 Vlaanderenstraat: tramwissel 
De tramwissel, die ligt op het kruispunt van de Vlaanderenstraat met het Hippoliet Lippensplein is in slechte 
staat en zorgt voor hinder bij de omwonenden. Recent onderzoek toonde aan dat het vervangen van deze 
tramwissel zo spoedig mogelijk moet gebeuren. Wachten tot na de afronding van de BraVoKo-werken is geen 
optie. De aannemer van de BraVoKo-werken zal deze wissel vervangen tussen 10 en 21 augustus 2015. Dit 
betekent dat er gedurende 1 tot 2 weken geen autoverkeer of busverkeer mogelijk is in de Vlaanderenstraat. 
Er zullen plaatselijk omleidingen voorzien worden. Het tramverkeer blijft wel normaal verlopen. Het effectief 
vervangen van de wissel zelf, zal ’s nachts gebeuren en vooraf aangekondigd worden.  

 
De aannemer doet er alles aan om de werken tijdig en vlot te laten verlopen. Slechte 
weersomstandigheden of onverwachte werfomstandigheden kunnen echter een invloed hebben op de 
timing en uitvoering van de werken. Wij hopen hiervoor op uw begrip. 

 
OMLEIDINGEN 
Per fase van de werken zijn er omleidingen van kracht. De omleidingen zijn steeds raadpleegbaar op 
www.stad.gent/bravoko. U vindt er overzichtelijke omleidingskaartjes terug. Ter plaatse zal ook signalisatie 
aanwezig zijn. Gelieve deze te respecteren. Enkel zo is een vlot en veilig verloop van de werken mogelijk. 
 
K&R FRANCOIS LAURENTPLEIN 
De K&R voor bussen aan het François Laurentplein werd midden juni 2015 opgeheven. De omleidingssituatie n.a.v. 
de BraVoKo-werken is moeilijk combineerbaar met deze K&R. Daarom werd ze voor onbepaalde tijd opgeheven. 
De stad Gent zoekt momenteel nog naar een aanvaardbaar alternatief. 

HANDELAARS EN BUURTBEWONERS 
 Speciaal voor handelaars en buurtbewoners is een bereikbaarheidsadviseur aangesteld voor dit project. U 

kan met al uw praktische vragen (bvb. leveranciers, toegankelijkheid, verhuis) terecht bij: 
Dhr. Luc Mortier -  luc.mortier@farys.be – GSM: 0471 31 80 16  

 
 Heeft u eerder algemene vragen, dan beantwoorden we die graag op bravoko@stad.gent 

 
 Bent u handelaar en heeft u specifieke vragen over ondersteuningsmaatregelen voor handelaars tijdens 

de uitvoering van wegenwerken (rentetoelage, inkomenscompensatievergoedingen, …)? Contacteer dan 
het OOG -  ondernemen@gent.be – Tel. 09 210 10 60 - www.oogent.be  

 
AANNEMER 
De werken worden uitgevoerd door aannemer WEGEBO. Projectleider voor WEGEBO is dhr. Tim Vansteenkiste. 
 
PARTNERS 
De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent. FARYS en De Lijn zijn partners in dit project. 
 
 
 
 

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN ?  
 Digitale nieuwsbrief: Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief via bravoko@stad.gent. De digitale 

nieuwsbrief is de snelste manier om bewoners, handelaars en geïnteresseerden op de hoogte te 
brengen van evoluties tijdens de werken.  
 

 Website: raadpleeg de website www.stad.gent/bravoko  
o U vindt er een globaal timing- en faseringsplan terug tot het voorjaar van 2017. 
o U vindt er alle omleidingsplannen terug tot december 2015. 


