
 

 

Gent, 21 april 2008  
 
 
 
 
 
 

Informatiebrief aan de inwoners van de K. Fabiolalaan: zwaar verkeer. 
 
 
 
Beste,  
 
Wij brengen u hierbij op de hoogte van een tijdelijke, maar gevoelige toename van zwaar 
verkeer op de K. Fabiolalaan. Om technische redenen zullen, vanaf eind april 2008 de 
vrachtwagens voor grondtransport niet over onze eigen werfweg kunnen wegrijden. Ze 
zullen gedurende twee maanden -leeg én vol-  over de K. Fabiolalaan rijden.  
 
De ‘technische reden’ is de volgende:  
 

De aannemer plaatst momenteel 
trekankers in de betonnen wanden 
van de ondergrondse parking, op 
twee horizontale niveaus. Trekankers 
zijn nodig om de wand op zijn plaats 
te houden, na het weghalen van de 
grond. (Het procédé, per niveau 
ankers, duurt een maand: boren, 
injecteren van beton, uitharden van 
beton, aanspannen)  
Vanaf eind april worden de twee 
niveaus ankers geplaatst in het 
stukje wand waar zich tot nog toe de 
aanrijhelling naar onze werfweg 
bevond. De helling moet dus tijdelijk 
worden afgegraven.  

 
 
 

    
  
 
- Gedurende deze moeilijke fase zullen de vrachtwagens via een wielwasinstallatie 

(met propere wielen) op de K. Fabiolalaan komen.  
 
 



 

 

- Wij zullen nauwkeurige controles laten uitvoeren op de netheid van de weg en op de 
snelheid van de vrachtwagens.  

- Er wordt overigens een tijdelijke snelheidsbeperking ingesteld van 30 km/u.  
- Er zijn ook verbodsborden voor zwaar verkeer (behalve plaatselijk vrachtvervoer) 

besteld op de invalswegen tot de Rijsenbergwijk, zodat de vrachtwagens verplicht via 
de Snepkaai moeten rijden.  

 
Wij melden u nog vijf andere zichtbare veranderingen in de nabije toekomst:  
 

1. MORGEN, dinsdag 22 april (tussen 9.00 uur en 15.30 uur), en ook woensdag en 
donderdag 23 en 24 april (tussen 7.00 uur en 15.30 uur) zal de K. Fabiolalaan 
tijdelijk helemaal afgesloten worden ter hoogte van de huisnummers 10 tot en 
met 20. De reden is dat er materiaal (gedemonteerde slibwandinstallatie) van op de 
werf moet geladen en verplaatst worden, met een mobiele kraan en vrachtwagens. 
Plaatselijk verkeer kan door. De wegomleiding voor doorgaand verkeer verloopt zoals 
beschreven onder punt 2 (hieronder).    

2. De aannemer heeft plannen om de helft van de K. Fabiolalaan (langsheen de 
bouwput) opnieuw in te nemen als werfzone. Een precieze datum hebben we nog 
niet. Op het ogenblik van deze inname van openbaar domein zal het verkeer moeten 
omrijden via de Aaigemstraat en K. Boudewijnstraat. Alleen ‘aangelanden’ - 
plaatselijke bewoners- zullen dan nog, in één richting (van de Snepkaai naar het 
Maria-Hendrikaplein) op de overblijvende rijstrook worden toegelaten. De 
parkeerplaatsen voor de huizen ter hoogte van de werf vervallen. Garages blijven wel 
bereikbaar.  

3. Wij werken aan een oplossing om de stationair draaiende wachtende vrachtwagens 
die ’s ochtends voor 7 uur aanwezig zijn, weg te krijgen van de K. Fabiolalaan. 
Bedoeling is dat ze de werf oprijden en daar wachten tot de werkdag begint.   

4. Vanaf juni 2008 zullen de eerste delen van de vloerplaat van de parkeergarage 
worden gebetonneerd. Per vloerdeel (gemiddeld 30m bij 30m, dikte 1,20 m) zullen 
bijna 100 betonmixers nodig zijn. Telkens zal er moeten worden doorgewerkt tot het 
hele compartiment is volgestort en afgewerkt. Mogelijk zal er op dat ogenblik een 
afwijking van de normale werkuren (7 u ‘ochtends tot 22 uur ’s avonds) worden 
gevraagd. 

5. De fietsrekken voor 250 fietsen aan het begin van de K. Fabiolalaan, verdwijnen. 
Vanaf 28 april 2008 plaatsen we nieuwe fietsrekken in de K. Boudewijnstraat en de 
Smidsestraat (later ook op het Maria-Hendrikaplein ter hoogte van Café ’t Putje).  Een 
week later, op 5 mei 2008 halen we de fietsrekken weg uit de K. Fabiolalaan. Door 
deze werkwijze daalt de fietsstallingcapaciteit niet.  
Wij kondigen hier ook al de ontruiming van de fietsstallingen op het Maria-
Hendrikaplein aan gedurende de Gentse Feesten, een gevolg van de traditionele 
rommelmarkt, de Gentse Feestenmarkt en het vuurwerk rond Gent Sint-Pieters.  

 
Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u ons telefonisch bereiken op het nummer 
09/241.24.11 een e-mail sturen naar info@projectgentsintpieters.be of langskomen in het 
infopunt op dinsdag van 14u tot 16u, donderdag van 10u tot 12u of na afspraak.  
 
Wij willen ons alvast verontschuldigen voor dit ongemak en hopen op uw begrip. 
 
 
Greet Riebbels 
Coördinator Communicatie 

 
v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent 

 
 


