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Werken op de BraVoKo-as: stand van zaken 
  
Geachte  
 
De werken op de BraVoKo-as zijn ondertussen op kruissnelheid gekomen. Hieronder geven wij u graag een 
korte stand van zaken mee.  
 
AARD EN TIMING VAN DE WERKEN 
 

 Oktober 2015 – februari/maart 2016 
Begin augustus 2015 is de integrale vernieuwing van de Brabantdam (tussen het François Laurentplein 
en het Hippoliet Lippensplein) gestart. Ten gevolge van het nauwkeurige bodemonderzoek in dit deel 
van de Brabantdam werd beslist om meer complexe uitvoeringstechnieken te gebruiken voor de 
riolering. In plaats van te werken met een open sleuf wordt de nieuwe rioleringsbuis onderdoorgeperst. 
Dit betekent dat de nieuwe riolering met een persmachine (vanuit een grote put) horizontaal onder de 
grond geperst wordt. Aansluitend zal de aannemer starten met het realiseren van nieuwe 
huisaansluitingen van de aangrenzende woningen op de nieuwe riolering. Als laatste wordt de weg- en 
traminfrastructuur volledig vernieuwd. Deze fase van de werken zal nog duren tot maart 2016. Daarna is 
dit deel van de Brabantdam volledig af en kan dit opnieuw opengesteld worden voor verkeer. 
 
 November – december 2015 
Begin november starten de archeologen met hun onderzoek van de Vogelmarkt. De Vogelmarkt wordt 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De handelaars blijven bereikbaar voor voetgangers. De 
voetpaden blijven liggen tijdens het archeologisch onderzoek.  
 
 Winterstop 
In functie van de eindejaars- en soldenperiode is een winterstop voorzien. De aannemer werkt niet op 
de BraVoKo-as in de periode van half december 2015 tot half januari 2016. Tijdens deze periode zal 
éénrichtingsverkeer, richting Kouter,  in de Vogelmarkt mogelijk zijn. 
 
 Einde winterstop – juni 2016 
Na de winterstop start de aannemer met de integrale vernieuwing van de Vogelmarkt. Zonder 
onvoorziene omstandigheden is deze fase afgewerkt voor de zomer van 2016. Tijdens deze werken is 
verkeer in de Vogelmarkt onmogelijk. 

  
WERKEN IN DE BUURT 

 
 Kuiperskaai 
In de buurt van de BraVoKo-as zijn ook werken aan de Kuiperskaai bezig. Deze werken zijn gestart op 
maandag 12 oktober en zullen nog tot eind 2015 duren. Naar aanleiding van de plaatsing van de nieuwe  
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voetgangers- en fietsersbrug naar de Krook, moeten immers ook de Kuiperskaai en aansluitend het 
kruispunt van de Kuiperskaai met de Lammerstraat aangepast worden. 
 
Meer informatie over deze werken is terug te vinden op www.stad.gent/openbarewerken  
(zoekterm: Kuiperskaai) 

 
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. 
 
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. Tom Van 
Malder. 
 
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. 


