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Werken op de BraVoKo-as: 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 
 

 Kouter 
 

De werken op de Kouter zijn binnen de vooropgestelde timing afgerond. Op de Kouter werden de bestaande 
sporen vervangen door nieuwe prefab tramspoorpanelen. Dit zijn panelen waar zowel de tramsporen als de rijweg 
al inzitten. De Kouter werd begin oktober opnieuw opengesteld voor verkeer. 
 

 Brabantdam (tussen het François Laurentplein en de Kortedagsteeg)  
 

Op dinsdag 2 augustus 2016 zijn de werken gestart in dit deel van de Brabantdam. Momenteel worden de 
tramsporen en de rijweg in beton aangelegd.  Om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te garanderen, werkt de 
aannemer telkens in twee fases, waardoor steeds één zijde van de straat bereikbaar is/blijft voor dringende 
interventies. De aannemer werkt tot aan de kerstvakantie verder aan de rijweg. De voetpaden blijven tijdens deze 
periode sowieso toegankelijk. Pas na half januari 2017 worden de voetpaden opgebroken en vernieuwd. Tijdens de 
kerstvakantie zelf (tussen 23/12 en 08/01) is er geen activiteit op de werf, omwille van het bouwverlof.   
 
 
NIEUWE FASE START OP MAANDAG 7 NOVEMBER 2016 
 
Op maandag 7 november 2016 start een volgende belangrijke fase in de BraVoKo-werken: het kruispunt van de 
Brabantdam met de Vlaanderenstraat (aan het Hippoliet Lippensplein) wordt heraangelegd. Deze werken zullen 
ongeveer één maand duren (tot 2 december 2016). De trams blijven wel rijden. Tijdens deze fase zal de aannemer 
ook een aantal keren nachtwerk inplannen. Ondertussen zijn ook nog steeds de werken in de Brabantdam (tussen 
het François Laurentplein en de Kortedagsteeg) bezig. 
 
Aangezien een aantal werken tijdens de winter moeten uitgevoerd worden, kunnen slechte weersomstandigheden 
een negatief effect hebben op de totale uitvoeringstermijn. Bij hevige regen of vriesweer kunnen sommige werken 
immers niet doorgaan of vertraging oplopen. 
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OMLEIDINGEN TUSSEN 7 NOVEMBER EN 2 DECEMBER 2016 
 

 Gevolgen voor het openbaar vervoer tussen 7 november en 2 december 2016 
 

Er zijn geen omleidingen voor het openbaar vervoer. Tramlijnen 4, 21 en 22 kunnen tijdens de werken doorrijden.  
Vanaf 6 november zijn er wel een aantal wijzigingen op het Gentse tram- en busnet. Alle informatie hierover vindt 
u vanaf 24 oktober 2016 aan de haltes, in de lijnwinkel of op www.delijn.be/gent.   

 
 

 Gevolgen voor het autoverkeer tussen 7 november en 2 december 2016 
 
Per fase van de werken zijn er omleidingen van kracht. De omleidingen zijn steeds raadpleegbaar op 
www.stad.gent/bravoko.  De belangrijkste wijzigingen sommen we hieronder op: 
 

 De Lange Boomgaardstraat kan tijdens deze periode niet bereikt worden via de Vlaanderenstraat. 
Bewoners en bezoekers moeten aanrijden via de Keizer Karelstraat. Om dit mogelijk te maken wordt de 
rijrichting in de Lange Boomgaardstraat en in de Brabantdam (tussen Sint-Anna en de werfzone) 
omgedraaid.  
 

 Wegrijden uit de Lange Boomgaardstraat kan via de Seminariestraat of ook via de Notarisstraat en de 
Reep. In deze straten wordt ook de rijrichting omgedraaid. 
 

 Tijdens de werken aan het kruispunt met de Vlaanderenstraat blijft het mogelijk om vanuit de 
Brabantdam weg te rijden via de Kuiperskaai. 

 
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.

 


