
Sneeuwval in Gent: update strooien en
verkeershinder

De sneeuwval op maandag 11 december 2017 leidt tot heel wat verkeershinder op
de Vlaamse wegen, ook in Gent. De strooidiensten van de Stad Gent zetten alles op
alles om de wegen en de fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken.

Net zoals in de rest van Vlaanderen, is er door de sneeuwval ook sterke verkeershinder
in Gent:

De hele R4 staat vast.

De R40 staat vast, in totaal is er gemiddeld 50 minuten vertraging.

Positief is dat er in het gebied binnen de R40 geen files zijn, wat veiliger is voor kinderen
en ouders die naar school moeten, te voet of met de fiets. In het algemeen ontraadt de
Stad Gent om vandaag de auto te gebruiken. Ook De Lijn heeft grote vertragingen door
de sneeuwval.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

 
Er wordt ook aangeraden het op- en afrittencomplex rond de B401 te vermijden.
Aangezien daar hellingen zijn, is het momenteel al problematisch voor sommige
voertuigen om op te rijden. Zeker voor de avondspits is het aangewezen om hellingen te
vermijden.

Wat de Stad Gent doet

Het preventief strooien van alle circuits in Gent is gestart op zondagochtend om 2.45 uur.
Sindsdien wordt er volcontinu gestrooid, op alle circuits, met alle wagens (goed voor een
veertigtal personeelsleden). Ook alle fietspadstrooiers zijn op pad en borstelen zo goed
als mogelijk. Het effect is echter minimaal aangezien het blijft sneeuwen. Bovendien
wordt het afrijden van de circuits bemoeilijkt omdat het verkeer sterke vertraging heeft,
voornamelijk op de gewestwegen.

De strooiroutes van de Stad Gent zijn raadpleegbaar op de stadswebsite, met aparte
kaarten voor fiets- en wegverkeer.
 
Er is ondertussen al 120 ton zout gestrooid. Belangrijk: voetpaden ter hoogte van privé-
woningen moeten over een breedte van 1 meter sneeuw- en ijsvrij gehouden worden
door de inwoners zelf.
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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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