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Na de Gentse Feesten glijdt de stad 

traditioneel weg in een deugddoende 

zomersiësta. De Vlaamse overheid, die de 

grotere Vlaamse wegen onderhoudt, 

maakt van de relatieve rust gebruik om in 

augustus te werken aan de stadsring (R40). 

Op twee plaatsen gebeuren er ingrepen die 

voor een vlottere doorstroming van het 

verkeer moeten zorgen. Ook op de 

buitenring (R4) is op verschillende 

plaatsen gewerkt.

Hinder voorbij …
Op veel andere plekken in de stad is de 

hinder voorbij. De Belfortstraat is 

herschapen in een gezellige boulevard, met 

brede voetpaden en statige bomen. De 

omgeving rond het UZ Gent kreeg een 

make-over. De werken in de Sint-Denijs-

laan zijn klaar. In Ledeberg is het 

 Centrumplein vernieuwd. De oude 

Pontbrug in Drongen is zo goed als 

hersteld en verstevigd. Via de fiets-

onderdoorgang kruisen fietsers vanaf eind 

augustus veilig het kruispunt van de 

Coupure en de Rozemarijnbrug. En ook de 

Vogelmarkt (tussen Kouter en Brabant-

dam) en een stuk van de Brabantdam 

(tussen François Laurentplein en 

Vlaanderen straat) zijn afgewerkt. 

… of toch bijna
Op andere werven gloort er licht aan het 

einde van de tunnel. De Kasteellaan is eind 

oktober klaar, de Brusselsesteenweg dit 

najaar. Dat laatste is onverhoopt vroeg, 

want het einde was daar gepland in het 

voorjaar van 2017. Andere werken duren 

langer dan verwacht. Zo zal tram 21 pas op 

6 november 2016 zijn eerste rit tussen 

Zwijnaarde en Gent maken, langs de 

vernieuwde Heerweg-Noord en Heerweg- 

Zuid. De Slachthuisbrug, aan zwembad 

Van Eyck, gaat in oktober weer open. De 

heraanleg van de Botermarkt loopt tot 

eind november 2016.  

De opdrachtgevers van de werven 

proberen handelszaken en woningen zo 

bereikbaar mogelijk te houden.  

Wil je hinder vermijden, surf dan naar 

www.stad.gent/openbarewerken. Je vindt 

er een actueel kaartje met de grote werven 

en een overzicht per deelgemeente van de 

wegenwerken. Voor meer details klik je 

door naar de websites van partners als 

AWV, De Lijn, Waterwegen en Zeekanaal 

NV, Aquafin, FARYS en Infrabel. Je kunt je 

voor een aantal werven ook abonneren op 

een nieuwsbrief.

De Stad is aan een grote inhaalbeweging bezig, met een lovenswaardig einddoel: 
vlotter en veilig verkeer voor alle weggebruikers. Hoe ver staan we vandaag?

Wegenwerken

>>
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VOOR VEILIGER VERKEER
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1   CENTRUM
 Hoofdbrug en Vleeshuisbrug

De renovatiewerken aan de Vleeshuisbrug (tussen 
Groentenmarkt en SintVeerleplein) en het vernieu
w en van de tramsporen op de Groentenmarkt lopen 
tot begin november. Voetgangers en fietsers kun
nen zolang over een vervangbrug, maar tramlijn 1 
en 4 zijn onderbroken tussen de Korenmarkt en het 
Gravensteen. Dat stukje moet de tramreiziger te voet 
afleggen. De onderhoudswerken aan de Hoofdbrug 
(tussen Gravensteen en Burgstraat) starten midden 
september en duren tot midden oktober 2016.

2   CENTRUM
 Brabantdam

Het eerste stuk van de Brabantdam 
is klaar. Momenteel pakt de 
aannemer een tweede stuk tussen 
het François Laurentplein en de 
Kortedagsteeg aan. Die werken 
duren tot het voorjaar van 2017. 

 www.stad.gent/bravoko

3   CENTRUM
 Martelaarslaan en Bijloke

Op de Martelaarslaan komt een nieuw 
 rioleringsstelsel onder het fietspad. Tege
lijk krijgt het asfalt een nieuwe toplaag. 
De grote werken starten in november, 
vanaf dan zijn er slechts een beperkt 
aantal rijstroken beschikbaar. Het einde 
van de werken is voorzien eind april 2017. 
Aan de Bijloke wordt in het najaar van 
2016 ook aan de doorstroming gewerkt.

5   ZWIJNAARDE
 Heerweg-Noord en -Zuid

De tramlijn 21 werd doorgetrokken tot in Zwijn
aarde Dorp en legt de verbinding met het Sint
Pieters station, het centrum, Gentbrugge en Lede
berg. In één beweging werden HeerwegNoord 
en HeerwegZuid heraangelegd. Technische 
problemen zorgden voor vertraging, maar op 6 
november 2016 is de eerste tramrit voorzien.

Vleeshuisbrug

Brabantdam

4   DRONGEN
 Keuzekouter en  
 Kloosterstraat

Een fors deel van Drongen wordt 
her aangelegd. De Keuzekouter, 
Keuze meers, Ernest Solvynsdreef, 
Weegbreestraat en Karel De 
Bondtlaan krijgen een grondige 
opsmukbeurt, met respect voor het 
landelijk karakter van de buurt. In de 
Solvynsdreef komen kasseien, zodat 
de monumentale beuken mooi tot 
hun recht komen. De werken duren 
hier tot het najaar van 2018. Ook in 
de Kloosterstraat zijn de werken (in 
opdracht van Aquafin) nog bezig.

Ernest Solvynsdreef, Drongen

Eindhalte tramlijn 21, Zwijnaarde

6   SINT-LIEVENS- 
 POORT
In het najaar wordt aan de Sint-Lie-
venspoort, onder de B401, gewerkt 
voor een betere doorstroming op 
de stadsring. Verkeer dat van de 
Dampoort komt (Keizersvest) krijgt 
twee stroken om linksaf te slaan 
richting B401. Verkeer dat rechtsaf 
(richting Zuid) of rechtdoor (rich-
ting Sint-Lievenslaan) gaat, krijg 
een langere voorsorteerstrook. 

 www.wegenenverkeer.be/R40Gent
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NOG MEER WERKEN

In de Veenakkerstraat (grens Oost-
akker en Sint-Amandsberg) duren 
de collectorenwerken tot het najaar 
van 2017. In Oostakker zijn er wer-
ken in Sint-Kruis-Winkeldorp en in 
de Goedlevenstraat en omgeving. 
Ook in de Pantserschipstraat en de 
Peperstraat (centrum), de H. Bertolf-
straat en op de Hundelgemse-
steenweg (Ledeberg) en Hondelee 
(Zwijnaarde) zijn er aannemers aan 
het werk.

10  GENTBRUGGE
 Bloemstraat –  
 Merelbekestationsplein

De Bloemstraat, het Merelbekestationsplein en 
de omgeving krijgen bomen en banken.  
Er komen brede voetpaden met parkeerstroken 
en een fietspad in de twee richtingen en fietsen
stallingen. De werken starten in oktober en 
lopen tot eind 2017.

TIP: op maandag 5 september om 20 uur is er 
een infovergadering in de GO! Basisschool  
(Hendrik Consciencestraat 56 in Merelbeke).

INFO:  www.stad.gent/openbarewerken
Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

Gentstraat, Oostakker

Simulatie Merelbekestationsplein, Ledeberg

Simulatie kruispunt Brusselsesteenweg en Brusselsepoortstraat

8   CENTRUM
 Reep en Bisdomkaai

De Nederschelde gaat weer open. De oevers (Reep en Bisdomkaai) krijgen 
verlaagde kaaien. Dit wordt een nieuwe Gentse hotspot. Maar eerst moet er 
gewerkt worden, van oktober 2016 tot begin 2018. Er is altijd verkeer langs één 
kant en in één rijrichting mogelijk. 

TIP: op dinsdag 13 september om 19.30 uur is er een infovergadering in  
AC Portus (het voormalige Belgacomgebouw, Keizer Karelstraat 1) en via  
nederschelde@stad.gent kun je inschrijven op een digitale nieuwsbrief. 

9   LEDEBERG – GENTBRUGGE
 Brusselsepoortstraat en  
 Brusselsesteenweg (N9)

De werken aan de Brusselsesteenweg en Brusselsepoortstraat 
moeten eind 2016 rond zijn. De bruggen en de op en afrit van en 
naar de stadsring aan de kant van de Heuvelpoort zijn al een tijd
je open. De op en afrit aan de kant van de Dampoort gaan begin 
oktober weer open. Dit najaar zijn er nog kleine werken, zonder 
of met beperkte hinder voor het verkeer.

Simulatie Nederschelde, Reep en Bisdomkaai

7   OOSTAKKER  
 KANAALDORPEN
 Gentstraat en Langerbruggestraat

De Gentstraat wordt integraal vernieuwd, met bomen en 
plateaus die de oversteekplaatsen beschermen.  
De werken starten in oktober en duren tot eind 2017. 
Aan de Langerbruggestraat komt tegen eind 2017 een 
nieuw knooppunt, waardoor twee gevaarlijke kruis punten 
op de John F. Kennedylaan verdwijnen. 

TIP: op dinsdag 6 september om 20 uur is er een 
infovergadering over de werken in de Gentstraat, in OC 
Oostakker (Pijphoekstraat 30 in Oostakker).

 www.stad.gent/openbarewerkenoostakker 
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