
 
Gent, 11 oktober 2017 

 

 

 
Bewonersbrief: Start bouw A2 (tweede deel) 
 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Vanaf 12 oktober 2017 starten de voorbereidende werken voor de bouw van het tweede deel van 
gebouw A2 aan de Koningin Fabiolalaan. Het terrein bevindt zich aan de overkant van de 
woningen tussen de Tenderstraat en de Koning Boudewijnstraat, in de zone tegenover 
huisnummers 14 tot 20. 
 

 
 
Tijdens deze werken zal een torenkraan gebruikt worden, die geplaatst wordt op het rijvak van de 
Koningin Fabiolalaan aan de kant van de werfzone. Deze kraan zal hier staan tot begin augustus 
2018. De bouwwerken zullen lopen tot oktober 2018. 
 
De werfinname zal in twee fases verlopen: 
 
Fase 1 
Deze zal lopen van donderdag 12 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 en houdt een werfzone in aan 
de overkant van de woningen op de Koningin Fabiolalaan. Deze zone loopt van huisnummers 14 
tot 20 en zal het voetpad, het fietspad, de parkeerstrook en één rijstrook innemen. Dit houdt het 
volgende in: 

- Het autoverkeer in beide richtingen zal via een versmalde rijbaan verlopen. 
- Er komt een parkeerverbod aan de kant van de huizen in deze zone. 
- Voetgangers moeten oversteken en hun weg verderzetten op het voetpad aan de 

huizenkant. 
- Fietsers in beide richtingen worden omgeleid via de esplanade Oscar Van De Voorde, 

langs het seinhuis of via de esplanade richting overdekte fietsenstalling. 
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Fase 2 
In deze fase zal de kraan geplaatst en gemonteerd worden. Dit zal plaatsvinden op donderdag 2 
november 2017 en houdt het volgende in: 

- Het autoverkeer op de Koningin Fabiolalaan in de richting van de Koning Boudewijnstraat 
en omgekeerd wordt die dag omgeleid via de Aaigemstraat. De Tenderstraat en de Frans 
De Potterstraat zijn te bereiken via de Aaigemstraat. 

- Fietsers worden omgeleid via de esplanade Oscar Van De Voorde, in de  richting van het 
seinhuis van Infrabel. Zij kunnen hun weg dan vervolgen via de esplanade onder het VAC 
of via het fietspad aan de fietsenstalling voor het seinhuis. 

- Voetgangers dienen het voetpad te gebruiken aan de overkant van de Koningin 
Fabiolalaan, langs de huizenkant. 

 
 
Het werfverkeer zal komen en gaan via de Timichegtunnel en de buurt dus zo weinig als mogelijk 
hinderen. 
 
 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 
 
 


