
Wij gaan van start! Van 22 april tot en met medio juli werkt H4A aan de verbetering van de doorstroming in Kapellebrug. Dit project bestaat uit het 
aanleggen van een rotonde op de kruising tussen de Gentsevaart met De Klingestraat en de realisatie van verkeersremmende middengeleider 
met oversteekplaats aan de Gentsevaart. De aanleg van de rotonde zal verlopen in vier fasen en de realisatie van de verkeersremmende 
middengeleider zal uitgevoerd worden in vijf fasen.

Vanwege de omvang van het project en de diversiteit aan werkzaamheden 
is het mogelijk dat u gedurende de uitvoering hinder en overlast kunt 
ervaren. Wij zullen alles in het werk stellen om deze te minimaliseren. 
Wij informeren u daarom graag over de aard van werkzaamheden en de 
mogelijkheden om ons in contact te komen. Hiervoor zenden wij u voor 
aanvang van iedere fase een nieuwsbrief in de vorm van een flyer. 

Fase 1: Aanleg tijdelijk rijbaan om werkgebied heen
Op 22 april zullen wij starten met de eerste fase van het project. Tijdens 
deze fase wordt de huidige carpoolplaats opgebroken zodat er ruimte 
gemaakt kan worden voor de aanleg van een parkeerplaats en een 
tijdelijke rijbaan.  Vervolgens zal  de fundering en de onderlaag van asfalt 
voor het parkeerterrein en de tijdelijke rijbaan aangebracht worden. 
De tijdelijke rijbaan wordt aangelegd om het verkeer gedurende het 
project om de werkzaamheden te leiden en een doorstroom van het 
verkeer te kunnen behouden. De werkzaamheden van fase 1 zullen 
ongeveer 2 weken duren.

Fase 1

Nieuwsbrief 1: Start aanleg rotonde
Verbetering doorstroming Kapellebrug

Grenspaal
Als symbolische start en om de grenspaal te beschermen 
gedurende de werkzaamheden van het project,  zal de grenspaal 
op de kruising tussen De Klingestraat en de Genstevaart op 28 april 
tijdelijk weggehaald worden. Deze zal na afronding van het project 
teruggeplaatst worden.



Even voorstellen...

Projectleider | Martijn Verschuren  Omgevingsmanager | Sidney Mast Uitvoerder | Willem Verhelst Assistent Uitvoerder| Anthony van Wijck

Omleiding fietsers
Om de veiligheid van de fietsers gedurende de werkzaamheden van 
de eerste fasen te waarborgen is het voor hen niet mogelijk om over 
te steken ter hoogte van de Van Hogendorplaan. Fietsers worden 
omgeleid via de Sint- Janstraat, de Gentsevaart, De Klingestraat en de 
Galgenveldstraat. 

Bereikbaarheid
We streven er naar om tijdens de uitvoering de bereikbaarheid zoveel 
mogelijk te waarborgen. Alle openbare voorzieningen aangrenzende 
percelen zullen gedurende de werkzaamheden bereikbaar zijn. Er zal 
een aantal keer voor een korte periode een wegafsluiting plaatsvinden.  
Hiervoor zullen omleidingsroutes ingesteld worden. Lees hiervoor 
regelmatig: www.egtslinieland.eu

Realisatie rotonde
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Meer informatie

• Tijdens de uitvoering houdt H4A elke maandag van 15.00-17.00 
uur een inloopspreekuur in onze bouwunit aan de Genstevaart 61 
te Kapellebrug. Hier kunt u vanaf woensdag 24 april 2014 bij onze 
omgevingsmanager terecht voor de beantwoording van diverse vragen 
en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden.

• Wenst u liever digitaal een update te ontvangen van onze 
werkzaamheden? Dan kunt u een email met uw mailadres sturen naar 
omgevingsmanagement@h4a.nl. Zo blijft u op de hoogte van de 
laatste  actuele informatie over de werkzaamheden. U kunt tevens meer 
informatie vinden op de website: 
www.egtslinieland.eu

Contact

Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren van 
08.00-17.00 uur contact opnemen met :

Sidney Mast, omgevingsmanager, 
via telefoonnummer 0115-471460 of per email 
via omgevingsmanagement@h4a.nl


