
Heraanleg kruispunt Brabantdam -
Vlaanderenstraat

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).

Stand van zaken

De werken op de as Brabantdam, Vogelmarkt en Kouter (BraVoKo) schieten goed op. De
werken op de Kouter werden binnen de vooropgestelde timing afgerond en de nieuwe
prefab tramspoorpanelen liggen ter plaatse.

Ondertussen zijn de werken op de Brabantdam zelf (het deel tussen het François
Laurentplein en de Kortedagsteeg) bezig. Momenteel worden de tramsporen en de rijweg
in beton aangelegd. Om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te garanderen, werkt de
aannemer in twee fases, waardoor steeds één zijde van de straat bereikbaar is en blijft
voor dringende interventies.



Nieuwe fase op maandag 7 november 2016

De aannemer start op maandag 7 november 2016 met de heraanleg van het kruispunt
van de Brabantdam met de Vlaanderenstraat (aan het Hippoliet Lippensplein). Deze
werken zullen duren tot 2 december 2016. Tijdens deze fase zal de aannemer ook een
aantal keren nachtwerk inplannen.

Gevolgen voor openbaar vervoer

Er zijn geen omleidingen voor het openbaar vervoer naar aanleiding van deze werken.
Tramlijnen 4, 21 en 22 kunnen tijdens de werken doorrijden. Vanaf 6 november 2016 zijn
er wel een aantal globale wijzigingen op het Gentse tram- en busnet. Alle informatie
hierover is te vinden op www.delijn.be/gent.

Gevolgen voor autoverkeer

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.

Informatie
Dhr. Dirk De Baets, directeur-manager Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09
266 79 13, e-mail dirk.debaets@stad.gent
Dhr. Frank De Groot, projectleider Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266
83 57, e-mail frank.degroot@stad.gent

Bevoegd

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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