
Drie dagen werken op R4 ter hoogte van
Zwijnaarde om Parkbosbrug af te werken

Tussen woensdag 13 december en vrijdagavond 15 december 2017 wordt er
gewerkt op de R4 ter hoogte van Zwijnaarde, om de Parkbosbrug over de R4 en de
Ringvaart verder af te werken. Om de hinder tot een minimum te beperken, zijn de
werken telkens gepland tussen 9 en 15 uur.

Op verschillende tijdstippen zullen bepaalde rijstroken op de binnen- en buitenring van
de R4 ter hoogte van Zwijnaarde tijdelijk afgesloten worden. Doorgaand verkeer blijft
steeds mogelijk via de ventweg of via de pechstrook.

Planning

Woensdag 13 december 2017



Op de binnenring van de R4 in Zwijnaarde wordt de linkerrijstrook afgesloten ter hoogte
van de De Pintelaan. De rechterrijstrook blijft toegankelijk voor het doorgaand verkeer.
Op de buitenring van de R4 in Zwijnaarde wordt de linkerrijstrook afgesloten ter hoogte
van de Leebeekstraat. De rechterrijstrook blijft toegankelijk voor het doorgaand verkeer.
De werken op de binnen-, en buitenring gebeuren niet tegelijkertijd. Eerst komt de
buitenring aan de beurt, daarna de binnenring. Alle werken gebeuren buiten de spits.

Donderdag 14 december 2017
Op de binnenring van de R4 in Zwijnaarde worden beide rijstroken afgesloten ter hoogte
van de De Pintelaan. De ventweg blijft toegankelijk voor het doorgaand verkeer.

Vrijdag 15 december 2017
Op de buitenring van de R4 in Zwijnaarde worden beide rijstroken afgesloten ter hoogte
van de Leebeekstraat. De pechstrook blijft toegankelijk voor het doorgaand verkeer.

De planning van de werken is onder voorbehoud van onvoorziene
weersomstandigheden.

Achtergrond

De twee Parkbosbruggen vormen een ontbrekende schakel in het fietssnelwegennetwerk
dat Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen samen met de betrokken gemeentes
uitbouwen. De fietssnelweg F7 vormt de verbinding tussen Oudenaarde/Deinze en Gent.
Grote delen van die fietsverbinding zijn reeds gerealiseerd. Daarnaast vormen de
bruggen een veilige toegang voor wandelaars en fietsers naar het Parkbos, een van de
vier groenpolen rond Gent.

De werken aan de Parkbosbruggen worden uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent en
in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie Oost-Vlaanderen,
de gemeente De Pinte, de gemeente Sint-Martens-Latem, de Vlaamse Landmaatschappij
en Waterwegen en Zeekanaal nv.

Informatie
Jonas Thielemans, Projectleider, tel. 09 266 79 21, gsm 0491 16 19 27, e-mail
jonas.thielemans@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 259.000 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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