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Bewonersbrief: Werken De Lijn aan wegdek Voskenslaan 
 
 
Geachte mevrouw, heer 
 
Van 6 april tot en met 22 april 2019 herstelt De Lijn het 
wegdek in de bocht van de Sint-Denijslaan naar de 
Voskenslaan, in de zone tussen Sint-Denijslaan nr. 201 
en Voskenslaan nr. 32. De werken kunnen 
geluidshinder met zich mee brengen, de aannemer doet 
zijn best om dit te beperken tot het minimum. Er is geen 
nachtwerk voorzien. 
 

Bereikbaarheid tijdens de werken 
De gevolgen per vervoerswijze zijn: 
 

 Voetgangers en fietsers: 

Alle voetgangers en fietsers tussen de Voskenslaan en de Sint-Denijslaan worden geleid via het 
voet- en fietspad naast de werf, langs de kant van de Voskenslaan met even huisnummers.  

Het zebrapad dat de Sint-Denijslaan met het station verbindt is niet bereikbaar. Voetgangers en 
fietsers van en naar het station moeten oversteken ter hoogte van de Fietsambassade/Optiek 
Claeyssens. 

Fietsers moeten stapvoets langs de werf rijden. 

 

 

De zone waarin gewerkt zal worden 

De omleiding voor fietsers en voetgangers (groene stippellijn) 
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 Auto en taxi:  
 
Autoverkeer van de Sint-Denijslaan naar de Voskenslaan wordt omgeleid via de R4 en de 
Kortrijksesteenweg. 

Autoverkeer van de Voskenslaan naar de Sint-Denijslaan wordt omgeleid via de N60 en de R4.  
 

 Tram en bus:  

Tram 1 blijft rijden in beide richtingen. Enkele buslijnen zullen omgeleid worden: 

Buslijn Richting Omleiding 

34, 35, 36 Beide richtingen Na de halte ‘Kareelstraat’ rijdt de bus verder 
via de Snepkaai > Patijntjesstraat > 
Neermeerskaai > Koning Albertstraat > 
station Gent-Sint-Pieters, en omgekeerd. 

70, 71, 72, 76, 77, 78, 
44, 45, 47, 49 

Beide richtingen Vanaf de halte ‘Gent Sterre’ rijdt de bus 
verder via de Kortrijksesteenweg naar de 
Prinses Clementinalaan, en omgekeerd. 

 
 
We verontschuldigen ons alvast voor de hinder en danken u voor uw begrip. 
Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 


