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Werken Langerbruggestraat/R4: nieuwe fase vanaf
21 december

Bekijk deze mail in je
browser

Werken Langerbruggestraat
Nieuwe brug open voor verkeer
naar Oostakker

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Op woensdag 21 december wijzigt terug één en ander aan de werf op de R4 aan de
Langerbruggestraat. De brug over de R4 gaat open voor het verkeer richting
Oostakker. Ook de Langerbruggestraat aan de kant van Oostakker en de oprit naar
Zelzate zijn open. Oostakker wordt zo terug beter bereikbaar. Alle andere op- en
afritten zijn nog dicht. Deze situatie duurt tot het voorjaar van 2017.

Fase van 21 december tot voorjaar 2017
De brug over de R4 richting Oostakker en de beide nieuwe rotondes zijn deels in
gebruik. Dit betekent dat het autoverkeer over de nieuwe brug richting Oostakker
kan rijden. Aangezien de afrit van de R4 naar de Imsakkerlaan definitief dichtgaat, is
de brug voorlopig enkel bereikbaar via het Skaldencomplex. Fietsers kunnen wel in
beide richtingen over de brug rijden.
De Langerbruggestraat aan de kant van Oostakker is open. Via de rotonde en de
afgewerkte oprit kan men richting Zelzate rijden. De beide afritten van de R4 en de
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oprit naar Gent zijn nog dicht.

Hoe kan ik rijden?

Autoverkeer
•

Het verkeer op de R4 rijdt over één rijstrook in beide richtingen. De lichten
aan het oude kruispunt met de Langerbruggsetsraat verdwijnen.

•

De Imsakkerlaan is afgesloten van de R4 en enkel bereikbaar via de
Skaldenbrug.

•

De nieuwe brug is open voor het verkeer naar Oostakker. Je bereikt de
brug via het Skaldencomplex.

•

Het verkeer vanuit Oostakker rijdt over de nieuwe rotonde en de nieuwe
oprit richting Zelzate.

Fietsers en voetgangers
•

Fietsverkeer is mogelijk op de nieuwe brug in twee richtingen op het
dubbelrichtingsfietspad. Ook voetgangers maken gebruik van de brug.

•

De oversteek aan het oude kruispunt verdwijnt. Iedereen fietst/wandelt via
de nieuwe brug en de rotondes naar het veer en Volvo (en omgekeerd).

•

In afwachting van de fietstunnel rijden de fietsers samen met de auto's op
de nieuwe rotonde. Voor de veiligheid voeren we een snelheidsbeperking
in.

Omleidingen autoverkeer
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•

Nu de Imsakkerlaan niet langer open is aan de R4, rijdt het verkeer met
bestemming nieuwe brug of Volvo om via Skaldenbrug, Belgicastraat,
Adrien de Gerlachestraat, Philips Landsbergiuslaan, Imsakkerlaan.

•

De omleidingen van en naar het veer wijzigen niet. Ook de omleiding naar
Oostakker via de Eisenhouwerlaan (R4 richting Merelbeke), afrit Lochristi,
N70 en Drieselstraat blijft in voege.

Meer info en alle (omleidings)plannen vindt u
op www.wegenenverkeer.be/Langerbruggestraat

Facebook
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Twitter
YouTube
Website

Contacteer ons:
U hebt zich ingeschreven via de website
wegenenverkeer.be of via een
infovergadering, u kan zich op ieder
moment vrijwillig uitschrijven, uw
gegevens worden nooit gebruikt door
derden.

Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus
81
9000 Gent
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
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