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Werken op de BraVoKo-as én in de Kuiperskaai: stand van zaken 
 
 
Geachte  
 
Graag brengen we u met deze brief op de hoogte van de meest recente stand van zaken op de BraVoKo-as. Wilt u 
het nieuws telkens als eerste weten, dan kan u zich ook inschrijven op onze digitale BraVoKo-nieuwsbrief via deze 
link: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuwsbrieven 
 
AARD EN TIMING VAN DE WERKEN 
 

 Maart 2016 – juni 2016 
 

o Brabantdam (tussen het François Laurentplein en het Hippoliet Lippensplein) 
 

In de vorige bewonersbrief kon u lezen dat de werken in de Brabantdam (tussen het François Laurentplein en 
het Hippoliet Lippensplein) tot maart 2016 zouden duren. Jammer genoeg kan deze timing door onverwachte 
werfomstandigheden niet aangehouden worden. De werken in dit deel van de Brabantdam zullen nog duren 
tot de zomer van 2016. Staduitwaarts verkeer zal wel reeds vanaf 24 mei 2016 dit deel van de Brabantdam 
kunnen gebruiken. Ook de braderie begin juni kan plaatsvinden. De vertraging op dit deel van de Brabantdam 
heeft evenwel geen effect op de totale uitvoeringstermijn van de werken. De timing en fasering van de 
volgende fases blijft behouden en kan u consulteren op www.stad.gent/bravoko.  
 

o Vogelmarkt 
 

De werken in de Vogelmarkt verlopen volgens schema en zullen tegen de zomer van 2016 afgerond  zijn. 
 

o Kruispunt Brabantdam – Kortedagsteeg – Gouvernementstraat 
 

Op het kruispunt van de Brabantdam met de Kortedagsteeg en de Gouvernementstraat moeten er i.f.v. 
doorgaand tramverkeer tijdens de Gentse Feesten nog een aantal aanpassingswerken aan de sporen 
gebeuren. Het bestaande tramspoor op dit kruispunt moet aangesloten worden op het nieuwe spoor in de 
Vogelmarkt. Ter hoogte van de Gouvernementstraat zijn ook kleine aanpassingen aan de riolering voorzien.  
 
Deze werken staan momenteel gepland vanaf dinsdag 24 mei 2016 en dit gedurende één week. Omwonenden 
zullen nog op voorhand verwittigd worden van deze werken. De volledige heraanleg van dit kruispunt gebeurt 
pas in 2017. 
 
Tijdens de werken aan dit kruispunt zal de Brabantdam (tussen het François Laurentplein en de Vogelmarkt) 
doodlopend zijn. Het kruispunt wordt immers volledig afgesloten. Verkeer van het François Laurentplein zal 
wel kunnen wegrijden via het nieuw afgewerkte stuk van de Brabantdam, richting Kuiperskaai. 
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WERKEN IN DE BUURT 

 
o Kuiperskaai en kruispunt Kuiperskaai met Lammerstraat en Franklin Rooseveltlaan 

 
In het kader van de werken aan ‘De Krook’ wordt er reeds enige tijd gewerkt in de Kuiperskaai.  Deze werken 
schieten goed op en bereiken hun eindpunt. In de tweede week van de paasvakantie (vanaf 4 april 2016) zal 
het kruispunt van de Brabantdam met de Kuiperskaai geasfalteerd worden. Tegelijkertijd zal de aannemer 
voorbereidende werken uitvoeren in de Kuiperskaai en de Lammerstraat. Deze werken zullen ongeveer één 
week 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 
 
Per fase van de werken zijn er omleidingen van kracht. De omleidingen zijn steeds raadpleegbaar op 
www.stad.gent/bravoko. 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.

 

OPGEPAST! 
 

In de nacht van vrijdag 8 april op zaterdag 9 april zal er geasfalteerd worden op het kruispunt van de 
Kuiperskaai met de Lammerstraat en de Franklin Rooseveltlaan. Tussen 23.30u ’s avonds op 8 april en 
05.30u ’s morgens op 9 april wordt dit kruispunt volledig afgesloten. 

 


