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Contributiebrug - Jan van Hembysebolwerk - Tweegatenbrug

Geachte

De Stad Gent plant de aanleg van een fietsonderdoorgang onder de Contributiestraat, de
integrale heraanleg van het Jan van Hembysebolwerk en de vernieuwing van de Tweegatenbrug.
De voorontwerpplannen hiervoor zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor. Dit project zal
gerealiseerd worden met de steun van het fietsfonds en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het voorontwerp

a Fietsonderdoorgang onder Contributiestraat

Naast de huidige Contributiebrug komt een gloednieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van de

Coupure Links. Het nieuwe ontwerp is zeer gelijkaardig aan de pas geopende onderdoorgang
onder de Rozemarijnbrug. De nieuwe onderdoorgang loopt af via een hellend talud aan de

Coupure Links, steekt vervolgens door onder de Contributiestraat en takt terug aan op de oever
van het Jan van Hembysebolwerk. Ten gevolge van deze werken zal het drijvende groene eiland
op het water, ter hoogte van het Jan van Hembysebolwerk, een andere locatie krijgen.

a Herinrichting kruispunt Contributiestraat

Samen met de realisatie van de fietsonderdoorgang, krijgt ook het kruispunt van de

Nieuwewandeling en Contributiestraat met de Coupure Links en het Jan van Hembysebolwerk
een nieuwe logische inrichting. Aangezien fietsers en voetgangers voortaan ook (maar niet
uitsluitend) onder de brug hun weg kunnen verder zetten, verdwijnen de verkeerslichten.



. Groene invulling van het Jan van Hembysebolwerk

Het Jan van Hembysebolwerk wordt volledig ingericht als parkzone. Op die manier loopt het

Groenevalleipark naadloos door tot aan het water. De inrit naar de ondergrondse parkeergarage

blijft toegankelijk. De rest van de zone wordt parkeervrij. Verspreid over de groenzone komen

hoogstammige bomen, waartussen zich een fietspad bevindt.

. Tweegatenbrug

De Tweegatenbrug is omwille van haar slechte staat al jaren afgesloten voor autoverkeer. ln het

nieuwe ontwerp staat de vervanging van deze brug gepland. De nieuwe Tweegatenbrug wordt

een voetgangers- en fietsersbrug, waarbij voetgangers en fietsers een eigen traject volgen. Ter

hoogte van de brug komt ook een gloednieuwe aanlegsteiger voor kajaks en kano's.

Procedure

Op vandaag stellen we graag de voorontwerpplannen aan u voor. D¡t betekent echter niet dat de

werken onmiddellijk starten. Als voorlopige startdatum stellen we eind 20L8 voorop. Deze timing
is echter onder voorbehoud van een verder gunstig administratief verloop van het dossier.

Sowieso zal u voor de aanvang van de werken opnieuw door ons verwittigd en geïnformeerd

worden.

Binnenloopmoment
lndien u nog vragen heeft na het lezen van deze brief, dan bent u van harte uitgenodigd op het

binnenloopmoment van de Stad Gent. U kunt er vrijblijvend de plannen inkijken en vragen stellen.

Het binnenloopmoment vindt plaats in de refter van Basisschool De Muze - Begijnhofdries 42

(ingang via de Gravin Johannastraat 2) - op donderdag 28 september 2017. U kan tussen 19 uur

en 21 uur doorlopend een persoonlijke toelichting over de plannen krijgen.

Na het spreekuur kunt u het voorontwerpplan ook op onze website terugvinden op

www.stad.gent/openbarewerken (tik 'Contributiebrug' of 'Tweegatenbrug' of 'Jan van

Hembysebolwerk' in het zoekvenster in).
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