
 

 

Departement  
Publieke Ruimte 
Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen 

Bewonersbrief 

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 |    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozemarijnbrug: realisatie van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers 
  
Geachte  
 
Op maandag 11 januari 2016 starten de werken voor de realisatie van een onderdoorgang onder de 
Rozemarijnbrug voor fietsers en voetgangers die van de Coupure Links komen.  
 
VEILIGER FIETSEN EN WANDELEN 
Dankzij deze onderdoorgang zullen fietsers en voetgangers niet langer het gevaarlijke kruispunt van de Coupure 
Links met de Rozemarijnstraat en de Rozemarijnbrug moeten oversteken. Ze zullen voortaan, via een 
toegangshelling in het talud, onder het kruispunt door kunnen fietsen. Op die manier wordt fietsen en wandelen 
langs de Coupure Links veiliger en comfortabeler.  
 
De Coupure Links is immers een belangrijke schakel in de oost-west fietsroute in de Gentse binnenstad en vervult 
ook een belangrijke functie in het recreatieve fietsroutenetwerk van de stad. Dagelijks passeren hier heel wat 
fietsers. 
 
TWEE FIETSPADEN 
De aanleg van deze onderdoorgang betekent echter niet dat het bovengrondse fietspad verdwijnt. Dit fietspad 
blijft behouden in functie van fietsers die gaan naar of komen van de Rozemarijnstraat of de Papegaaistraat. In 
aanloop naar de Rozemarijnbrug zal het bestaande fietspad dus splitsen. Enerzijds krijgen fietsers de mogelijkheid 
om bovengronds verder te rijden, indien dit in functie is van hun bestemming. Anderzijds kunnen fietsers voortaan 
ook ongehinderd ondergronds rechtdoor rijden. 
 
TIMING VAN DE WERKEN 
In januari 2016 gaan de werken van start. De werken zullen ongeveer een half jaar duren. 

 
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 
 
Gezien de aanwezigheid van een torenkraan in de nabijheid van de werfzone zullen een aantal omleidingen van 
kracht zijn. 

 Fietsverkeer 
Fietsverkeer op de Coupure Links blijft gegarandeerd in beide richtingen. Fietsers zullen tijdelijk wel het 
fietspad moeten verlaten en kunnen op de rijbaan verder fietsen.  Op de rijbaan zullen fietssymbolen 
aangebracht worden om dit te verduidelijken. Fietsers dienen wel bijzonder voorzichtig te zijn. Het 
autoverkeer op de Coupure Links tussen de Roderoestraat en de Rozemarijnstraat zal enkel nog mogelijk 
zijn voor plaatselijk verkeer, waardoor de verkeersintensiteit er sterk verminderd wordt, maar wel nog 



 

 
 

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  
 

tdwegen@stad.gent  | www.stad.gent/openbarewerken |    
 

mogelijk blijft. Op de Coupure Links tussen de Rozemarijnstraat en de Ekkergemstraat moeten fietsers 
over een beperkte afstand ook op de rijbaan fietsen. 
 

 Autoverkeer 
o De Coupure Links (richting Roderoestraat) zal afgesloten worden door middel van een paaltje. 

Verkeer uit de Rozemarijnstraat of de Papegaaistraat zal de Coupure Links niet kunnen inrijden 
en moet de omleiding volgen.  Het paaltje kan wel weggenomen worden door de brandweer, in 
functie van werfverkeer of in uitzonderlijke omstandigheden. 
 

o De Coupure Links (tussen de Roderoestraat en de Rozemarijnstraat): wordt tijdelijk 
tweerichtingsverkeer, maar enkel voor bewoners en eigenaars van garages in dit stuk van de 
Coupure Links. Om dit stuk van de Coupure Links te kunnen bereiken wordt de rijrichting in de 
Roderoestraat omgekeerd. Dit betekent dat de Roderoestraat éénrichtingsverkeer wordt van 
de Bijlokevest in de richting van de Coupure Links. Op het einde van de Roderoestraat (t.h.v. de 
Coupure Links) kunnen bewoners en eigenaars van garages nog naar links. Al het andere verkeer 
dient verplicht naar rechts te rijden en zo verder op de Coupure Links. 

 
o De Coupure Links (richting Ekkergemstraat) blijft bereikbaar.  Fietsers komen hier, over een 

korte afstand, in beide rijrichtingen wel mee op de rijbaan. Voorzichtigheid is geboden. 
 
Ter plaatse zal ook signalisatie aanwezig zijn. Gelieve deze te respecteren. Enkel zo is een vlot en veilig verloop van 
de werken mogelijk. 
 
CONTACTPERSONEN 

 De werken worden uitgevoerd door aannemer ASWEBO. De aannemer is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de werken en de signalisatie. De werfleider is uw eerste contactpersoon voor praktische 
vragen over het verloop van de werf. 
 

ASWEBO NV 
Booiebos 4 - 9031 Drongen 
Werfleider voor deze werken is:  
Dhr. Yves Henderick 
Tel. +32 9 282 60 30 
GSM+32 477 454 994 
 Yves.Henderick@aswebo.be 
 

 Voor de Stad Gent worden de werken opgevolgd door: 
 

Dhr. Tobias Dierynck (controleur) Dhr. Jonas Thielemans (projectleider) 
Tel. 02 588 50 94 Tel. 09 266 79 21 
 tobias.dierynck@grontmij.be 
 

 jonas.thielemans@stad.gent  

 
OPDRACHTGEVER 
De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent.  
 
 
 
 

 

MEER INFORMATIE ?  
 Website: raadpleeg onze website via www.stad.gent/openbarewerken  

 
o Tik ‘Rozemarijnbrug’ in het zoekvenster in. 
o Hier vindt u ook het ontwerpplan voor de onderdoorgang terug. 


