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Burggravenlaan (deel), Achilles Heyndrickxlaan  en omgeving 
 
Geachte,  

De Stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk onderstaande straten of delen van straten vernieuwen: 
 
 Burggravenlaan (tussen de Ottergemsesteenweg en de Achilles Heyndrickxlaan), inclusief het kruispunt 

met de Ottergemsesteenweg (tot aan huisnummer 283) en de bypass van de Burggravenlaan, richting 
Stropkaai 

 Stropbrug 
 Achilles Heyndrickxlaan en de Ijzerweglaan (tussen de Achilles Heyndrickxlaan en de Gaston Crommenlaan) 
 

 
 
 

Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en in combinatie hiermee wordt ook de 
weginfrastructuur aangepakt. De eerste voorontwerpplannen zijn klaar en stellen we graag aan u 
voor. 
 

contactpersoon Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 
Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen 
09 266 79 00 
tdwegen@stad.gent  

14 juni 2016 

RPWBW 
Aan de inwoners van de Burggravenlaan (deel), 
Achilles Heyndrickxlaan en omgeving  



Het ontwerp 
Afhankelijk van de locatie is een specifieke inrichting van de weg van toepassing. Globaal genomen 
kunnen we drie delen onderscheiden: 

Deel 1: De as Burggravenlaan – Achilles Heyndrickxlaan 
Deze as krijgt over de volledige lengte afzonderlijke verhoogde fietspaden. Er is ook bijzondere 
aandacht voor de voetgangers, die een volwaardig voetpad krijgen aan de kant van de Ijzerweglaan 
en de bypass Burggravenlaan. Er komen ook veilige oversteekplaatsen. De bushaltes op deze as 
worden comfortabel en gemakkelijk toegankelijk ingericht. Waar mogelijk planten we ook bomen. Er 
zal een snelheidsregime van 50 km per uur gelden. 
 
Deel 2: Bypass van de Burggravenlaan, richting Stropkaai 
In de bypass komen geen aparte fietspaden. Er wordt wel een apart voetpad aan de noordzijde 
ingericht en aan beide zijden komen langsparkeerplaatsen. Er is aandacht voor de inbreng van extra 
groenzones en bomen. In het toekomstig ontwerp zal er éénrichtingsverkeer van de Stropkaai naar 
de Burggravenlaan ingesteld worden. Bussen zullen niet meer door deze straat rijden en 30 km per 
uur wordt het geldende snelheidsregime. 
 
Deel 3: Ijzerweglaan 
De Ijzerweglaan krijgt een eerder landelijk profiel. Er komt een rijweg in asfalt met aan beide zijden 
groene bermen en uitwijkmogelijkheden voor kruisend verkeer. 
 
Procedure 
Op vandaag zijn de eerste voorontwerpplannen zo goed als klaar. Dit betekent echter niet dat de 
werken onmiddellijk starten. Eerst luisteren we nog graag naar u op ons spreekuur, daarna worden 
de plannen waar nodig bijgestuurd en definitief gefinaliseerd.  
 
Eenmaal deze fase achter de rug is, zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in uw straat.  Zij 
zullen u hiervan vooraf op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun 
werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen. Voorafgaandelijk 
zal u opnieuw door ons geïnformeerd worden.   
 
Spreekuur 
Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze brief, dan bent u van harte uitgenodigd op een 
spreekuur van de Stad Gent en FARYS. Op dit spreekuur kunt u vrijblijvend de plannen inkijken en 
vragen stellen. Het spreekuur gaat door in de gebouwen van FARYS – Stropstraat 1 – 9000 Gent (op 
de tweede verdieping) op dinsdag 28 juni 2016, doorlopend van 18.30u tot 20.00u. Na het 
spreekuur kunt u het ontwerpplan ook op onze website terugvinden op 
www.stad.gent/openbarewerken (tik ‘Burggravenlaan’ in het zoekvenster in) 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

 
 
ir. Dirk De Baets 
Directeur-manager 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

 
 

 
 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.
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