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Heraanleg Burggravenlaan gaat nieuwe fase in

De heraanleg van de Burggravenlaan gaat vandaag, dinsdag 3 augustus 2021, een

nieuwe fase in. De Achilles Heyndrickxlaan, Stropbrug en het kruispunt van de

Ottergemsesteenweg met de Burggravenlaan worden afgesloten. Omleidingen

worden aangepast naargelang de werken vorderen.

Vanaf vandaag wordt gewerkt aan de Stropbrug. De brug wordt gerenoveerd en is tijdens de

werken afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers en fietsers volgen een omleiding via de Louisa

D’Havébrug, gemotoriseerd verkeer via de R40.

 

⏲
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De Achilles Heyndrickxlaan krijgt deze week een nieuwe toplaag in asfalt. Die werken duren

drie dagen. De Heyndrickxlaan is dan afgesloten voor alle verkeer. De inwoners van de Meierij

en Frans de Mildreef blijven bereikbaar via de Gaston Crommenlaan en een tijdelijke

verharding naar de IJzerweglaan. Nadien wordt de Achilles Heyndrickxlaan weer opengesteld

tussen Bellevue en de Gaston Crommelaan.

 

Ook aan de Burggravenlaan, vanaf het kruispunt met de Ottergemsesteenweg richting

Stropbrug, wordt gewerkt. Voor voetgangers is er een doorgang, fietsers volgen een omleiding

via de Achilles Musschestraat-Bommelstraat. De Burggravenlaan krijgt een tijdelijke afwerking

vanaf huisnummer 323 tot aan het kruispunt met de Stropkaai (bypass). Om de woningen

bereikbaar te houden, werd er aan de kant van de brughelling een tijdelijke extra rijstrook

aangelegd om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Na de werken verdwijnt die rijstrook en

wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.

Lokaal verkeer in de Burggravenlaan tussen de Stropbrug en het kruispunt met de

Ottergemsesteenweg blijft mogelijk via Toemaattragel/ Stropkaai en via de bypass van de

Burggravenlaan. De omleidingen voor het openbaar vervoer zijn te raadplegen

op www.delijn.be/gent.

Veiliger en groener

Met de werken worden de Burggravenlaan en Achilles Heyndrickxlaan veilig ingericht voor alle

weggebruikers. Fietsers krijgen over de volledige lengte afzonderlijke én verhoogde fietspaden

in rode asfalt. Voetgangers krijgen een volwaardig voetpad en veilige oversteekplaatsen.

Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen na de werken gebruikmaken van comfortabele en

makkelijk toegankelijke bushaltes. Die zijn ingericht met schuilhuisjes en voorzien van

fietsenstallingen. Waar mogelijk komt er extra groen om de omgeving aangenamer te maken.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Project Burggravenlaan, meer informatie
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