
 

 

 Gent, vrijdag 4 juni 2010 
Persbericht 
 

Tijdelijke afsluiting van de verbinding R4-Binnenring naar de A. 
Pégoudlaan (site Flanders Expo/ E40) 

 

Inleiding:  
 
In het kader van het Project Gent Sint-Pieters legt het Agentschap 
Wegen en Verkeer (Vlaams gewest) momenteel een verbindingsweg 
aan tussen het station Gent Sint-Pieters en de R4 ter hoogte van het 
verkeersknooppunt aan Flanders Expo. De nieuwe weg heet Valentin 
Vaerwyckweg. 
 
Op 15 juni 2010 gaat de laatste fase van start: de aanleg van de 
nieuwe rotonde op het bestaande verkeerscomplex, kant R4-
Binnenring.  
 
Tussen 15 juni 2010 en eind september 2010 wordt daarom één 
rijrichting op de R4 omgeleid.  
 
Op bijgevoegde kaarten wordt duidelijk om welke werken het gaat, 
en hoe de omleiding wordt georganiseerd.  
 
 

Omleiding autoverkeer op de R4 komende vanuit richting Merelbeke 

 
Verkeer op de Binnenring komende uit de richting van Merelbeke met 
bestemming Flanders Expo/ E40/N43 kan de Binnenring niet verlaten ter 
hoogte van de B402 (A. Pégoudlaan). Zij moeten doorrijden tot de 
volgende afrit t.h.v. de Drongensesteenweg. 
 
 Daar kunnen ze ofwel de Drongenseseteenweg volgen tot de oprit naar 
de E40 richting Oostende, ofwel terugkeren via de Buitenring om via de 
Pégoudlaan naar de E40 (richting Brussel) of de N43 te rijden. De in-en 
uitrit van de Hogeschool blijft wel bereikbaar via de Binnenring R4. Ook 
kan verkeer van op de B402 (Pégoudlaan) de Binnenring oprijden. 
 
 

 
 



 

 

Omleiding fietsers op Binnenring komende vanuit richting Merelbeke 
 
De huidige omleiding voor fietsers blijft van kracht. 
 
Fietsers op de Binnenring met bestemming Flanders Expo of  Drongen 
worden via wegwijzers van de Binnenring naar de Buitenring geleid over 
de brug t.h.v. van de Kortrijksesteenweg. Fietsers kunnen wel de 
Binnenring volgen tot aan de Hogeschool. 
 

Omleiding fietsers op Binnenring komende vanuit richting Evergem 
 
Fietsers op de Binnenring met bestemming Flanders Expo of  Drongen 
worden van de Binnenring naar de Buitenring geleid via de Buchtenbrug 
(Beukenlaan/ Snepkaai). Fietsers met bestemming Zwijnaarde of 
Merelbeke kunnen via de brug t.h.v. de Kortrijksesteenweg van de 
Buitenring terug naar de Binnenring. 
 

Meer informatie:  
 

Sylvie Syryn  
communicatieverantwoordelijke Agenschap Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen 
tel.: 09 241 74 36 
sylvie.syryn@mow.vlaanderen.be 
Agentschap Wegen en Verkeer  
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
Bollebergen 2B bus 12 
9052 Zwijnaarde 

 

Greet Riebbels 
Communicatieverantwoordelijke Project Gent Sint-Pieters 
Tel 0486 26 00 14 
Greet.Riebbels@projectgentsintpieters.be 
Infopunt 
Project Gent Sint-Pieters 
K. Maria-Hendrikaplein 2 
9000 Gent 
 
 

  


