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Informatiebrief: volledige afsluiting van de St-Denijslaan ter 
hoogte van de tijdelijke tramtunnel, wegens nieuwe gasbuis onder 
de weg: 1 week vanaf 7 december 2009   
 
Geachte,  
 

In samenspraak met het project Gent Sint-Pieters vernieuwen de nutsmaatschappijen momenteel 
zowat alle ondergrondse leidingen in een deel van de St-Denijslaan. De meeste van deze 
werkzaamheden zijn zo gepland dat er nog verkeer langs kan.  
Vanaf 7 december 2009, en gedurende (normaalgezien) één week, gaat Eandis echter een 
hoofdgasleiding  dwars onder de St-Denijslaan plaatsen (en testen)  ter hoogte van de nieuw-in-
aanbouw-zijnde tijdelijke tramtunnel (nieuwe ingebouwde nutscabine rechts van de tunnelingang).  
 

Er wordt een grote sleuf gegraven die alle rijstroken van de St-Denijslaan (ter hoogte van de 
nieuwe tramtunnel ongeveer aan hotel Trianon) doorkruist.   
Doorgaand auto- en busverkeer is gedurende de week van 7 december tot en met 11 
december 2009 NIET mogelijk tussen de St-Denijslaan (west) en de rotonde van de Voskenslaan 
(aan de Voskenstunnel). Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.  
 
Wat kan wel nog ? 
  
 Verkeer kan via de Voskenslaan aanrijden, maar dient dan wel terug weg te rijden via de 
Voskenslaan door een keerbeweging te maken op de rotonde; 

 Verkeer kan komende van de R4 via de Sint-Denijslaan aanrijden tot aan de werfzone, en dient 
aldaar een keerbeweging te maken terug naar de R4; 

 Verkeer kan komende van de Kortrijksesteenweg, de Sint-Denijslaan NIET inrijden omwille van 
de werken in de Sint-Denijslaan deel Kortrijksesteenweg – Poelsnepstraat. Het verkeer wordt 
OMGELEID via de Ganzendries en Poelsnepstraat naar de Sint-Denijslaan en kan ENKEL 
WEGRIJDEN via de Voskenslaan. 

 Bestemming St-Denijslaan (west) (het deel tussen de Vokenslaan en de R4) per auto ?  
- Bestemmingsverkeer komende van Kortrijksesteenweg naar de Sint-Denijslaan (west) dient om 

te rijden via:  
Kortrijksesteenweg - Sterre - Oudenaardsesteenweg - De Pintelaan - R4 - M. Depuislaan. 

- Bestemmingsverkeer komende van de Sint-Denijslaan (west) naar de Voskenslaan dient om te 
rijden via:  
Snepkaai - Patijntjesstraat - Sportstraat - K. Albertlaan - R40 (binnenring) - Kortrijksesteenweg. 

  
Openbaar vervoer ?  
 
Op bijgevoegd kaartje leest u welke haltes op de St-Denijslaan (west) er tussen 7 december en 11 
december 2009 zijn afgeschaft, en hoe de bussen in omleiding rijden.  
 
Hoogachtend,  
 
Greet Riebbels   
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