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 Bewonersbrief 

 

 

 

24 april 2019 

 

Start werken aan Louisa d’Havébrug  
 

Beste bewoner 

In mei 2019 starten de werken voor de bouw van de Louisa d’Havébrug, een nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug over de Schelde. Deze brug zal het Bellevuepark verbinden met de Stropkaai en het 
centrum van de stad. Er komt zo een veilige en vlotte verbinding richting centrum en richting Gent 
Sint-Pieters. Met deze brief willen wij u informeren over de aard en de duur van de werken. 
 
Plaats: Stropkaai, tussen de Lentestraat en de Sint-Juliaanstraat + het terrein van het Bellevuepark 
 
Startdatum: maandag 6 mei 2019 
 
Einddatum: lente 2020 
Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan 
wijzigen ten  gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden. 
 
Aard en impact van de werken: 
 

 Bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de Stropkaai en het Bellevuepark. 

 Vanaf de start van de werken wordt de Stropkaai tussen de Lentestraat en de Sint-Juliaanstraat 
onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Dit gedeelte van de Stropkaai zal vanaf dan enkel nog 
toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers, hulpdiensten en werfverkeer 

 Na aanleg brug: start aanleg Bellevuepark. 

 Bewoners zullen weinig hinder ondervinden van de werken, gezien er in de werfzone slechts 1 
woning staat. De garage van deze woning blijft bereikbaar. 
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Mobiliteit: 
 

 Voetgangers en fietsers: behouden hun doorgang 

 Gemotoriseerd verkeer: volgt de aangeduide omleiding 
o Komende van Stropkaai, kant R40: Lentestraat > Stropstraat > Sint-Juliaanstraat 
o Komende van Stropkaai, kant Burggravenlaan: Sint-Juliaanstraat > Stropstraat > 

Normaalschoolstraat > R40 
 
Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 
 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze infobrief en over de nieuwe brug? Aarzel niet en neem contact op met 
dhr. Frank De Groot: 

 via mail: frank.degroot@stad.gent  (vermeld steeds “Louisa d’Havébrug” in uw onderwerpregel)  

 telefonisch op het nummer 09 266 83 57 

Dit project wordt gerealiseerd dankzij de steun van deze partners: 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 
 

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