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Heraanleg Driekoningen in Sint-Niklaas: start volgende fase op 31 mei
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Op donderdag 31 mei start een nieuwe fase van de werken. De werfzone wordt een stuk uitgebreid en de
aannemer werkt vanaf dan ook in de Hofstraat ter hoogte van de Casinostraat. Vanaf 2 juli zal de
aannemer ook werken tussen de rotonde en de Broodstraat. Vanaf dan zal het verkeer van de Kleine Laan
naar de Spoorweglaan moeten omrijden. Deze situatie duurt tot 13 juli (bouwverlof).
Drie werfzones
● De aannemer werkt op de hoek van de Kleine Laan met de Hofstraat. Hij vernieuwt er het wegdek
en legt er nieuwe riolering aan. (fase 3A). Ook in de zone tussen het spoorviaduct en de Noordlaan
wordt doorgewerkt tot september.
● Van donderdag 31 mei start de aannemer ook aan het kruispunt Hofstraat/Casinostraat. (fase 3B)
● Van maandag 2 juli tot 13 juli werkt de aannemer in de Leopold II laan tussen de rotonde en de
Broodstraat.
Al deze fasen lopen tot aan het bouwverlof (13 juli). Daarna is er even geen activiteit en op 6 augustus
hervat de aannemer terug de werken.

Verkeerssituatie
Vanuit de Driekoningenstraat en de Noordlaan blijft het mogelijk om de Spoorweglaan en de Hofstraat te
bereiken. Vanaf de Hofstraat kan doorgereden worden naar de Spoorweglaan.
Van 31 mei tot 13 juli
● De Casinostraat wordt afgesloten, er is enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk.
● Voor het verkeer van de Hofstraat naar de Kleine Laan loopt de omleidingsroute via de
Boonhemstraat, de Richard Van Britsomstraat en de Broodstraat. Ook fietsers volgen deze omweg.
● De rijrichting van de Boonhemstraat en de Richard Van Britsomstraat wordt tijdelijk gedraaid.
● Fietsers en voetgangers kunnen wel te voet of met de fiets aan de hand de werfzone passeren.
Van 2 juli tot september
● Verkeer van de Kleine Laan naar de Spoorweglaan is niet meer mogelijk en moet omrijden via R42,
Singel en N70, Prins Boudewijnlaan en Prinses Jos.-Charlottelaan
● Het verkeer op de Singel kan niet meer door de tunnel en wordt net voor de rotonde omgeleid en
rijdt via de N70.
● In de Kleine Laan wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten voor autoverkeer en zal het mogelijk
zijn de parking van het stationsplein te bereiken. Wegrijden zal via een keerbeweging gebeuren.
Vanaf 14 juli
Vanaf het bouwverlof zal het verkeer van de Hofstraat via de 2 rotondes kunnen doorrijden naar de
Driekoningenstraat en zal de omleiding van de Hofstraat naar de Kleine Laan terug ingesteld
worden via de Casinostraat en Broodstraat.
Na het bouwverlof, vanaf 6 augustus, wordt de Broodstraat afgesloten en start de laatste fase (4) in de
Kleine Laan. Hierover ontvangt u later meer informatie.
Blijf op de hoogte
Op www.wegenenverkeer.be/Sint-Niklaas vindt u meer info over de heraanleg. U kunt zich op de
webpagina ook inschrijven voor de nieuwsbrief over dit project. Zo krijgt u alle nieuws direct in uw
mailbox.
We doen al het mogelijke om de hinder rond de werf zo veel mogelijk te beperken. Toch is het uitvoeren
van wegwerkzaamheden zonder overlast voor de omwonenden onmogelijk. We hopen op uw begrip te
mogen rekenen.
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