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Nieuwe Verapazbrug zorgt voor 
vlotter verkeer in het noorden van Gent

Vandaag Toekomstvisie

Met de Verapazbrug verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord 
naar de Afrikalaan. Daardoor kan het verkeer vlotter rijden in de richting van de R4.

Het mobiliteitsplan van Gent wil betere linken leggen voor autoverkeer tussen de kleine 
stadsring (R40) en de grotere snelwegen verderop (R4, E17, E34, E40). 
De Vliegtuiglaan en de Afrikalaan zullen samen één van die
verbindingen vormen. De andere zijn de B401 en de Drongensesteenweg.
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Vandaag Met Verapazbrug

Verkeer vanuit het noorden van 
Gent bereikt op dit moment de 
kleine stadsring (R40) via 2 routes:

De route langs de Afrikalaan en 
Koopvaardijlaan.

De route via de Pauwstraat, 
Muidepoort en Voormuide loopt 
langs smalle wegen waar veel 
mensen wonen. Ze is eigenlijk 
niet geschikt als invalsweg naar 
de stad.
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De stadsring loopt niet langer via 
Dok Noord en Zuid, maar wel via de 
Afrikalaan naar Dampoort. Dat brengt 
voordelen op verschillende plekken:

Door de wijk Muide-Meulestede-Ham 
passeert veel minder verkeer.

Dok Noord wordt autoluw tussen 
de Muidelaan en de Atlantastraat. 
Langs Dok Zuid rijdt enkel nog 
lokaal verkeer.

Doordat het verkeer over de 
Verapazbrug vlotter naar de R4 kan, 
wordt het ook minder druk aan 
Dampoort.



De toekomstige Verapazbrug zal de nieuwe verbinding vormen in het verlengde van 
de Muidelaan over het Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine 
stadsring (R40) van de as Dok Noord – Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug 
voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent.

   • Dat is goed nieuws voor de wijk Muide-Meulestede-Ham, want de verkeersdruk         
     door verkeer dat naar de R4 rijdt, zal daar aanzienlijk verminderen.
   • Ook Dok Noord en Dok Zuid varen wel bij dit project. Dok Noord wordt autoluw 
     tussen de Muidelaan en de Atlantastraat. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.
   • Tenslotte betekent de brug ook minder verkeer voor Dampoort doordat 
     het verkeer vlotter naar de R4 zal kunnen.

De Verapazbrug is ook een belangrijke schakel voor de Oude dokken. De brug zorgt 
voor een vlotte bereikbaarheid van dit nieuwe stadsdeel en verbindt beide zijden van 
het water. In het project zijn ook twee aantrekkelijke kades voorzien, die ruimte bieden 
voor recreatie en aangenaam fietsen en wandelen.

Het verkeersluw maken van Dok Noord en Zuid zorgt ook voor ruimte voor 
de toekomstplannen van De Lijn om tramlijn 4 te verlengen tot Dampoort.

Waarom een nieuwe brug?



Waar rijden de fietsers en lopen de voetgangers?

1. Enkelrichtingsfietspaden van 1,75m breed 
   langs de R40
     1a. enkelrichtingsfietspad naast de rijweg
  1b. enkelrichtingsfietspad langs de gevels of 
           afgescheiden door een groenstrook  

2. Dubbelrichtingsfietspad (2,5m breed) tussen 
   de Bevelandstraat en wijkpark ACEC. 
   Oversteekplaats met verkeerslichten aan de R40.

3. Gemengde fiets- en voetgangerszone (4m breed) 
    langs beide zijden van de Verapazbrug.

8. Hellingen voor fietsers (van maximaal 4%). Je kan 
 vanuit de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan naar de 
   Verapazbrug. Voetgangers kunnen via een trap van op 
 de Verapazbrug naar de Koopvaardijlaan.

9. Oversteekplaatsen met verkeerslichten. Fietsers en 
    voetgangers kunnen het verkeersplein op drie plaatsen 
    in beide richtingen oversteken.

10. Oversteekplaats voor voetgangers via het middeneiland.

11. Dubbelrichtingsfietspad tussen het verkeersplein 
     en de Fjordenstraat.

4. Dubbelrichtingsfietspad tussen de Verapazbrug 
   en het kruispunt met ACEC.

5. Veilige doorgang onder de R40 voor fietsers en       
  voetgangers langs de grindbakken. 2m brede zone           
  voor fietsers. Voetgangers kunnen de grindbakken   
  bereiken via een trap.

6. 4m breed pad voor fietsers en voetgangers met 
    aansluiting op de bestaande fietspaden.

7. Veilige doorgang voor fietsers onder de R40 van 
    de Koopvaardijlaan naar de Schipperskaai.
  

www.wegenenverkeer.be/verapazbrug



Waar rijden de auto’s en het vrachtverkeer?

1. De stadsring wordt aangelegd 
   met 2x2 rijstroken.

2. Eénrichtingsstraat richting R40.

3. Toegang tot tankstation:
  3a. inrijden via R40 (ter hoogte van ACEC-site)
  3b. uitrijden via Bevelandstraat

4a. Eénrichtingsstraat richting R40.

8.  Verkeersplein met lichten. Keren kan in alle richtingen.

9.  Keerpunt op de Afrikalaan ter hoogte van 
     de Koopvaardijlaan. Dit keerpunt vormt geen onderdeel 
     van de Verapazbrug en wordt door Agentschap Wegen 
     en Verkeer uitgewerkt in een afzonderlijk dossier.

4b. Autoluw gebied. 

5. Kruispunt met lichten en met een voorsorteerstrook
    naar winkelcentrum Dok Noord (ACEC-site).

6. Rechtstreekse in- en/of uitritten naar de R40.

7. Doorgangsweg voor de brandweer.

www.wegenenverkeer.be/verapazbrug



Projecten in de omgeving

Legende

1. Verapazbrug - Fase opmaak bouwaanvraag

2. Aanleg fiets- en voetgangersbruggen over de Oude Dokken
   
   a. Bataviabrug (afgewerkt)
   b. Matadibrug (in voorbereiding)

3. Heraanleg Dok Noord en Dok Zuid
  met een nieuwe route voor tram 4 - in onderzoek

4. Herinrichting Neuseplein - in onderzoek

5. Herinrichting Afrikalaan en Koopvaardijlaan - in onderzoek

6. Herinrichting Dampoort - in onderzoek

7. Kruising (via een brug) van de Afrikalaan 
   met de Vliegtuiglaan - in onderzoek

8. Circulatiemaatregelen op lokale wegen - te onderzoeken

   
   a. in de wijk Muide - Meulestede
   b. in de sector Tolhuis binnenstad

 



Projecten in de omgeving



Aan de aanleg van een nieuwe brug gaat een heel proces vooraf. De beslissing of en 
hoe een nieuwe weg (of zoals hier: een weg en een brug) wordt heraangelegd houdt 
rekening met de milieueffecten, de sociale, economische en technische belangen en 
met openbare inspraak. 

   De volgende stappen zijn uitgevoerd: 

Goedkeuring provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op 24/9/12: 
dit laat niet alleen de bouw toe maar ook de herinrichting van het openbaar 
domein. 

Archeologienota: uit de archeologienota bleek dat er geen bijkomend 
archeologisch onderzoek nodig is op de site.

Project MER: voor elk project moet worden bekeken of er aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. Deze worden geanalyseerd en opgesomd 
in een MER (MilieuEffectenRapport). Een openbaar onderzoek (14/12/15 tot 
22/01/16) is hier een onderdeel van. De MER is goedgekeurd in juni 2018.

Projectnota en ontwerpdossier: dit is een uitgebreide nota waarin 
het concept en de uitwerking van het nieuwe plan is in opgenomen. 

• waarbij duidelijk is hoe de brug en de weg er uit komt te zien, 
• waar fiets- en voetpaden komen, parkeerplekken, groen, en zo verder. 

Deze projectnota is goedgekeurd door alle partijen (AWV, Gent, Farys, De Lijn, 
De Vlaamse Waterweg) op 23/8/16.

Onteigeningsprocedure: hierbij worden met de individuele eigenaars afspraken 
gemaakt over het onteigenen van (een deel van) hun perceel. Deze procedure is 
pas deze zomer afgerond.

Proces (1/4)

1

2

3

4

5



Proces (2/4)

Wat gaat er gebeuren?
De aanvraag van een omgevings-
vergunning, deze is nodig voor alle 
ingrepen die een impact hebben op 

de ruimtelijke ordening.

Binnen deze procedure vindt 
ook het openbaar onderzoek plaats.

Najaar zomer 2018

Verplaatsen van de nutsleidingen op 
de vrijgekomen terreinen.

Voorbereidende werken: 
slopen van oude loodsen en terreinen.

Na het bekomen van de omgevings-
vergunning kan het dossier verder 
worden klaargemaakt voor aan-

besteding en uitvoering van de werken.

Zomer/Najaar 2019

Start van de werken.

Vermoedelijk einde van de werken.

Zomer/najaar 2020

2023

Openbare publicatie 
van de opdracht, starten 
aanbestedingsprocedure.

Voorjaar 2020



De werken gaan op zijn vroegst in de zomer van 2020 van start. Ze zullen vermoedelijk 
drie jaar duren. Naast het bouwen van de brug moeten er ook nog enkele andere 
punten worden aangepakt:

• Aanleggen van een veilige keerbeweging aan het kruispunt van 
  de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan

• Aanpassing aan de rotonde van Dampoort, om de beweging naar 
  de Koopvaardijlaan makkelijker en veiliger te maken

• Verbreden van de weg over de spoorlijn, van 2 naar 3 rijstroken.

De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De werken zullen grotendeels zonder 
veel hinder voor het verkeer kunnen worden uitgevoerd. Pas bij het maken van de aan-
sluitingen op het bestaand wegennet zal er meer hinder zijn. Over de exacte hinder, 
timing en fasering van de werken volgt (wanneer gekend), meer informatie.

Proces (3/4)

Hoe lang gaan de werken duren en 
wat gaat er gebeuren?

Vermoedelijk einde van de werken.



Proces (4/4)Proces (2/4)

Wat is een omgevingsvergunning en 
wat houdt het openbaar onderzoek in?

Vroeger was dit ook wel gekend als de ‘bouwvergunning’. Omdat tegenwoordig ook 
de elementen van de milieuvergunning worden meegenomen is het nu gekend als 
de ‘omgevingsvergunning’. Het bevat alle plannen van de uit te voeren werken en 
het milieu-effectenrapport (het MER, zie ander paneel).

Hoe gaat dat proces?

De projectpartners dienen de omgevingsvergunning in bij 
het Departement Omgeving (Vlaamse overheid).

Als het Departement Omgeving het dossier ‘volledig en ontvankelijk’ 
heeft verklaard organiseert de Stad Gent het openbaar onderzoek.

De minister van Ruimtelijke Ordening beslist of er een vergunning 
wordt verleend, en of er verdere voorwaarden zijn waaraan moet 
worden voldaan.

Wanneer is er nog inspraak?

Tijdens het openbaar onderzoek, dit loopt 30 dagen en 
wordt ruim aangekondigd:

  • Met aanplakbiljetten in de omgeving van de projectzone.
  • Op de website(s) van de stad Gent.

Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen.

  • Wanneer de vergunning wordt verleend zal dit op aanplakbiljetten 
    30 dagen worden uitgangen in de projectzone.

•

•

•



Hoe gaat de brug eruit zien?
De brug ligt in het verlengde van de Muidelaan, start aan de oude grindbakken 
en landt aan de overkant van het water ter hoogte van het bedrijf Christeyns tussen de 
Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. De brug telt twee rijstroken in elke richting en een 
afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug. 

Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en 
wandelen. Ook op de kades langs beide zijden van het water is een gemengde zone 
voor fietsers en voetgangers voorzien. Die is breed genoeg om in beide richtingen 
verkeer door te laten.



Aansluiting Afrikalaan
Op de aansluiting met de Afrikalaan komt een verkeersplein. Zo wordt de vlotte 
doorstroming van auto- en vrachtverkeer gecombineerd met een veilige, lichten-
geregelde oversteek voor fietsers en voetgangers. Fietsen gebeurt op een gescheiden 
fietspad. Door te kiezen voor een verkeersplein is er een vlotte en veilige keerbeweging 
mogelijk voor auto’s en vrachtwagens. 

Bij dit kruispunttype konden we de hoeveelheid asfalt beperken en meer ruimte 
voor groen creëren. Tussen het water en de Afrikalaan komt een wijkpark. 
Fietsers en voetgangers kunnen hier zowel langs de kade onder de brug fietsen 
en wandelen als aansluiten op de brug zelf.



Heraanleg Muidelaan
De Muidelaan wordt aangepakt tussen de zijstraat Voormuide en de oude grindbakken. 
Er is aandacht besteed aan de ontsluiting van alle bedrijven en in het ontwerp is 
rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de midden-
berm is hier ruimte voor voorzien. Er komen twee rijstroken in elke richting met 
lichten aan de in- en uitrit naar de ACEC-site.  

Aan de verkeerslichten kunnen fietsers in twee richtingen oversteken. Dok-Noord 
wordt verkeersluw. In het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking 
van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is ruimte voorzien voor een vrije 
trambedding.



De gehele brug wordt ter plaatse gebouwd. Na de voorbereidende werken zal worden 
gestart met het bouwen van landhoofden (op land) en de brugpijlers in het water 
(fase 1). Daarna wordt verder gewerkt aan de brug (fase 2). In de fases 3 tot en met 5 
wordt er verder gewerkt aan de wegen die naar de brug toe leiden. Vanaf fase 6 is de 
nieuwe brug klaar voor het verkeer. Er wordt vanaf dan gewerkt aan de omgevingslaag.

De rioleringswerken en de werken aan de nutsleidingen worden doorlopend uitgevoerd 
in de zones waar gewerkt wordt.

Vooruitblik op de werken

Hoe lang gaan de werken duren en 
wat gaat er gebeuren?

Deze planning is een voorstel en kan nog wijzigen. 
De exacte planning en fasering wordt, van zodra
gekend, bekend gemaakt.



Voor de reiziger

Openbaar vervoer (1/4)

Het Pegasusplan:

• Versterken tramnet in en rond Gent
• Een kwaliteitssprong voor de reiziger, de stad en het milieu

• Snelheid: we rijden zoveel mogelijk 
in eigen bedding en worden dus 
veel minder gehinderd door ander 
verkeer

• Comfort: een vaste bedding 
 zonder niveauverschillen en plotse 

manoeuvres is comfortabeler.

• Capaciteit: door de grotere 
capaciteit vervoeren we meer 
reizigers.

Voor de stad en het milieu

• Minder lawaai

• Minder CO2-uitstoot

• Verkeersveiliger



Openbaar vervoer (2/4)

Gerealiseerd

• Tramverlenging naar UZ
• Tramverlenging naar Zwijnaarde

Voor de toekomst

• Oude Dokken
• Vertramming lijn 7

   Legende

Bestaand/gerealiseerd tramnet

Prioritaire projecten

Toekomstige projecten



Openbaar vervoer (3/4)

Oude Dokken

• Verlenging tramlijn 4 
• Van Muide tot Dampoort (2 km)
• Dubbel spoor
• Volledig eigen bedding

Lijn 4 wordt opgesplitst in 2 trajecten:

• Gent UZ – Sint-Pietersstation – Rabot –Dampoort
• Ledeberg – Zuid – Muide

Heraanleg Muidelaan

• Deel van verlenging tramlijn 4 van Muide tot Dampoort
• Tram buigt af vóór de Verapazbrug
• Tram in eigen bedding (dubbel spoor) Muidelaan en Dok Noord



Openbaar vervoer (4/4)

Hinder

• Tijdens de werken

     • Geen hinder voor trams of bussen in de buurt van de werken
     
• Na de werken Verapazbrug

     • Geen reiswegwijzigingen 
     • Wel lichtenbeïnvloeding voor een betere doorstroming

Intentie voor 2019 – 2020 

• Samenwerkingsovereenkomst Tramlijn Oude Dokken met alle partners opstellen

• Studies opstarten voor Neuzeplein, Voormuide en Dok Noord & Zuid




