DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN
MOBILITEITSBEDRIJF

Beste buurtbewoner
De afwerking van de Bataviabrug, dat is de brug die Dok Noord over het Handelsdok heen
met de Koopvaardijlaan verbindt, zit in de laatste rechte lijn. Als de resterende werkzaamheden vlot verlopen, kunnen fietsers en voetgangers de brug nog voor de Gentse Feesten
in gebruik nemen. Zo zullen deze zomer de activiteiten van DOK en later de nieuwe woonwijk aan de Oude Dokken makkelijker bereikbaar zijn vanuit de binnenstad.

Bezoekadres
Sint-M ichielsplein 9
9000 Gent
Tel. 09 266 28 00
Fax 09 266 28 99
E-mail mobiliteit@gent.be
Internet
w w w.mobiliteitgent.be
Openingsuren
elke werkdag 08.00 - 13.00
woensdag 14.00 - 18.00
Bereikbaar
Bus 3/17/18/38/39 (halte Poel)
Tram 1/4 (halte Korenmarkt)
Correspondentieadres
Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent

Verantwoordelijke uitgever:
Martine De Regge, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Door de bouw van die brug zullen veel meer fietsers en voetgangers aan Dok Noord oversteken. Om die oversteek zo veilig mogelijk te maken, voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid de komende weken werken uit aan Dok Noord. Een
extra middenberm maakt dat fietsers veiliger kunnen oversteken, een nieuwe indeling van
Dok Noord zorgt ervoor dat ze beter van het autoverkeer zijn gescheiden en een nieuwe
asfaltstrook tussen de Bataviabrug en Dok Noord maakt de brug vlot toegankelijk. Als alles
volgens planning verloopt, zijn de werken tegen eind juni afgerond.
Veilig oversteken voor fietsers en voetgangers
Naast enkele aanpassingen aan de bestaande middenberm op Dok Noord, tegenover het
appartementsgebouw Benelux, legt de aannemer een extra middenberm aan in de bocht
tussen de Doornzelestraat en de eerste middenberm. Tussen beide middenbermen wordt
zo een soort ‘wachtplaats’ voorzien waardoor fietsers die de brug nemen veilig in twee
stappen Dok Noord oversteken. Voetgangers nemen het zebrapad. Ook daar is tussen de
twee rijstroken een wachtplaats voorzien.
De werken aan deze middenbermen gebeuren in twee fases. In een eerste fase wordt
gedurende 2 tot 3 weken gewerkt aan het rijvak richting Muide. Daarna volgt de andere rijstrook. Tijdens de werken rijdt het verkeer over de rijstrook waar niet wordt gewerkt: in de
eerste fase is dat dus de rijstrook richting Dampoort, in de tweede fase de rijstrook richting
Muide. Verkeerslichten regelen daarbij het verkeer.
Om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunt u tijdens de werken de Doornzelestraat alleen maar stadinwaarts inrijden. Verkeer dat vanuit de binnenstad Dok Noord wil
oprijden, doet dat via de Stokerijstraat. Tijdens de werken is het niet toegelaten om vanuit
de Doornzelestraat Dok Noord op te rijden.

Fietsers krijgen meer plaats op Dok Noord
Muide


Om fietsers zo veilig mogelijk langs Dok Noord te laten rijden, krijgt het hele stuk tussen de
bocht aan het Stapelplein en de Muidelaan een nieuwe indeling. De bestaande middenberm verdwijnt, waardoor de rijstroken meteen naast elkaar komen te liggen. Daardoor
ontstaat langs beide kanten van de weg een strook van ruim een meter tussen het fietspad
en de autoweg. Zo zijn de fietsers veel beter van het autoverkeer gescheiden.
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Makkelijke verbindingen
Om de Bataviabrug zo toegankelijk mogelijk te maken, komt er op een deel van de kasseien tussen de brug en Dok Noord een laag asfalt. Aan de andere kant van de brug zorgt
een tijdelijk pad op het kaaivlak ervoor dat u vlot tot aan DOK-parking kunt fietsen of wandelen. Van op de parking bereikt u vervolgens makkelijk de Koopvaardijlaan. De definitieve
aansluiting volgt bij de heraanleg van het kaaivlak aan die zijde van het Handelsdok.
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Vragen of opmerkingen?
Heeft u algemene vragen over deze plannen? Neem dan gerust contact op met Veerle
Bekaert van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent op  09 266 75 12 of
veerle.bekaert@gent.be
Heeft u vragen of opmerkingen over de werken? Neem dan contact op met de aannemer:
NV Audebo, Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi,  09 230 78 35. Met vragen over de werken
zelf kunt u terecht bij Geert Boone ( 0498 90 70 50), met vragen over de werfsignalisatie
bij Samuel Auquier ( 0498 90 70 51).

Met vriendelijke groeten

Martine De Regge			
Schepen van Openbare Werken		
en Mobiliteit				

Peter De Backer
Afdelingshoofd Wegen en Verkeer
Oost-Vlaanderen

