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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 
 

 Brabantdam (tussen het François Laurentplein en de Kortedagsteeg)  
 

Op dinsdag 2 augustus 2016 zijn de werken gestart in dit deel van de Brabantdam. De aannemer werkt in dit stuk 
verder aan de rijweg tot 16 december 2016. Pas na half januari 2017 worden de voetpaden opgebroken en 
vernieuwd. Tussen 17 december 2016 en 9 januari 2017 is er geen activiteit op de werf.   
 
 
NIEUWE FASE START OP DINSDAG 10 JANUARI 2017 
 

 Kruispunt Brabantdam met Kortedagsteeg/Gouvernementstraat/Koestraat 
 
Op dinsdag 10 januari 2017 start de laatste, maar ook meest ingrijpende fase van de werken aan de Brabantdam. 
Het kruispunt van de Brabantdam met de Kortedagsteeg/Gouvernementstraat/Koestraat wordt opgebroken en 
opnieuw heraanlegd. De aannemer zal ook werken uitvoeren in de Gouvernementstraat zelf tot aan huisnummer 
32. Deze werken zullen duren tot eind april - begin mei 2017. Eenmaal deze werken afgerond zijn, gaat de 
Brabantdam terug open en zal de tram er opnieuw rijden. 
 
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. 
 

OMLEIDINGEN VANAF DINSDAG 10 JANUARI 2017 
 

Per fase van de werken zijn er omleidingen van kracht. De omleidingen zijn steeds raadpleegbaar op 
www.stad.gent/bravoko.  De belangrijkste omleidingen sommen we hieronder op: 
 

 Hoofdomleidingen voor gemotoriseerd verkeer vertrekkende van de Kouter 
 

o Staduitwaarts (naar R40/E17) via Zonnestraat -> Gebroeders Vandeveldestraat -> 
Annonciadenstraat -> Papegaaistraat 
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o Staduitwaarts (richting Sint-Anna / Dampoort ) via Korte Meer -> Volderstraat -> Lange 
Kruisstraat -> Limburgstraat -> Reep -> Keizer Karelstraat 

 
o Plaatselijk verkeer in de omgeving van de werken via Korte Meer -> Volderstraat -> 

Henegouwenstraat -> Fr. Laurentplein -> Brabantdam -> Kuiperskaai -> Lammerstraat -> 
Bagattenstraat -> Willem Tellstraat -> Jozef Plateaustraat -> Nederkouter -> Schouwburgstraat  

 

 Fietsers  
 

o Fietsers volgen de omleiding in de omgeving van de werken via Sint-Pietersnieuwstraat -> 
Walpoortstraat -> Ketelvest -> NederKouter/Koophandelsplein -> Schouwburgstraat -> Kouter -> 
Korte Meer -> Volderstraat 

 

 Bereikbaarheid Parkings 
 

o Parking Kouter (P5) enkel bereikbaar via  
 R40 ->  Kortrijksepoortstraat -> Nederkouter 
 Zuidpark -> Vlaanderenstraat -> Oudescheldestraat -> Kuiperskaai -> Lammerstraat -> 

Bagattenstraat -> Willem Tellstraat -> Jozef Plateaustraat -> Nederkouter 
 
Ter plaatse zal ook signalisatie aanwezig zijn. Gelieve deze te respecteren. Enkel zo is een vlot en veilig verloop van 
de werken mogelijk.  
 
VANAF 3 APRIL 2017 
 
Op 3 april 2017 treedt het nieuwe Circulatieplan voor de Gentse binnenstad in voege. Ook in de omgeving van de 
BraVoKo-werken brengt dat wijzigingen met zich mee. Voor de periode tussen 3 april 2017 en het einde van de 
werken wordt nog een aangepaste omleiding uitgewerkt. Die wordt zo snel als mogelijk gecommuniceerd.  
 
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.
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