rioleringsproject Bontinckstraat

Verkeershinder N445
door rioleringswerken

Bontinckstraat
Loereveldstraat
Baron TIbbautstraat

Op 5 oktober 2020 starten de werken voor het
rioleringsproject Bontinckstraat-Loereveldstraat.
Voor deze werken wordt de gewestweg N445
(Baron Tibbautstraat) tijdelijk afgesloten.

www.berlare.be
V.U. Katja Gabriëls, Dorp 22, 9290 Berlare

FASE 1B
3/11 - 1/12/2020

FASE 1B: 3 november tot 1 december 2020
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De Baron Tibbautstraat (N445) is volledig afgesloten
vanaf Overmere-kerk. Op twee plaatsen in
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LOKEREN

Rioleringsproject
Bontinckstraat

Daar komt nu verandering in door de aanleg van

maar de tussenliggende zone blijft bereikbaar.


Kruispunt Loereveldstraat:

een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Ook de

Hier wordt een aantakking gemaakt van de
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tra
ens

Ook hier wordt het wegdek doorkruist voor de

ss

Mu

aantakking van het gescheiden stelsel.
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De start van de werken is voorzien op 5 oktober
2020. Het einde is gepland voorjaar 2022. Het
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wordt gelijktijdig de N445 volledig afgesloten.
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met zich meebrengen. Daarom lichten we via deze

Opgelet: Ook verderop, op grondgebied Laarne,
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project zal in de beginfase sterke verkeershinder

Ter hoogte van bedrijventerrein Goudberg:

infofolder de eerste deelfases van de werken toe.

Gevolgen voor doorgaand verkeer
Tijdens deze fase wordt het verkeer van en naar Gent
omgeleid via Kerkstraat (N407) – Heiendestraat

Werken op en langs de Baron Tibbautstraat (N445).

(Lokeren) - Beerveldestraat (Lokeren) –
RICHTING GENT
OMLEIDING VIA
HEIENDE - BEERVELDE

FASE 1A: 5 oktober tot 3 november 2020
Eén rijvak wordt hiervoor plaatselijk afgesloten.
Doorgaand verkeer blijft mogelijk via tijdelijke
verkeerslichten. Ook op grondgebied Laarne wordt
een omleiding plaats.
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(Beervelde- Lochristi). Vanaf hier kan je ofwel terug
richting N445 ofwel richting op- en afrittencomplex
E17 Beervelde.
Gevolgen voor plaatselijk verkeer
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gewerkt langs de N445. Plaatselijk vindt daar ook

Toleindestraat (Beervelde-Lochristi) – Rivierstraat

Om het plaatselijk verkeer in goede banen te leiden
en het sluipverkeer tegen te gaan, worden een aantal
flankerende maatregelen genomen.

HANDELAARS
& DIENSTEN
OMGEVING
RUSTHUIS
BEREIKBAAR

ZELE

In alle verbindingsstraatjes tussen Bontinckstraat en
Kerkstraat wordt tijdelijk enkele rijrichting en een

Diensten en handelaars bereikbaar
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Woonzorgcentrum Ter Meere, het Sociaal Huis en
de lokale handelszaken in de omgeving zijn
bereikbaar via Kasteelwegel en Dreefwegel. De
paaltjes ter hoogte van de sporthal worden tijdelijk
weggenomen. Opgelet, er is geen doorgang naar
Kalken mogelijk.

Wat met het busverkeer?
De werken hebben ook invloed op de dienstverlening van De Lijn. Tijdens fase 1B, wanneer de
gewestweg is afgesloten, zullen buslijnen 36 en 37 ernstig verstoord zijn:


De haltes ‘Baron Tibbautstraat’ van buslijn 36 worden verplaatst naar de Kerkstraat.
Deze lijn volgt de grote omleiding.



Buslijn 37 start niet vanaf Overmere-kerk, maar verschuift 2 km verder op het traject,
naar het kruispunt Gaverstraat-Bosstraatje (Kalken).

Raadpleeg steeds de routeplanner van De Lijn voor de meest actuele info.
De aannemer zorgt ervoor dat fietsverkeer langs de werfzone steeds in beide richtingen
doorgang heeft.

AANPASSING BUSLIJN 37

FIETSERS PERMANENT DOORGANG
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Geschrapte haltes buslijn 37 +
Buslijn 36 (volgt grote omleiding)
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Halte buslijn 53 en 54
+ tijdelijke halte buslijn 36

www.berlare.be/bontinckstraat

Deze webpagina linkt door naar de projectpagina van Aquafin waar je alle praktische info,
alsook de timing en fasering, overzichtelijk terugvindt.

TIP! Schrijf je via deze projectpagina in op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte
van de stand van zaken van de werken.

