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Werken Dampoort: maatregelen om sluipverkeer in uw buurt te 
vermijden 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 

 
Zoals u weet werken het Agentschap Wegen en Verkeer, de Stad Gent en Farys 
samen aan de vernieuwing van de Dampoort. Op 9 november start een nieuwe fase 
van de werken. Vanaf dan zijn de Koopvaardijlaan en de aansluiting van de 
Antwerpsesteenweg op de Dampoort afgesloten voor alle verkeer. En dit wellicht tot 
mei 2022. 
  
Omdat we de buurt waar u woont en de schoolomgevingen veilig willen houden voor 
fietsers en voetgangers, voeren we vanaf 8 november bijkomende maatregelen in 
om sluipverkeer in uw buurt tegen te gaan.  
  
Antwerpsesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer 
De Antwerpsesteenweg wordt vanaf 8 november tussen het kruispunt met de 
Grondwetlaan en de Schoolstraat afgesloten voor doorgaand verkeer richting 
Dampoort. Al het verkeer komende uit de richting van de Grondwetlaan wordt 
omgeleid naar de Nieuwelaan om zo via de Land van Waaslaan richting Dampoort te 
rijden. Enkel de bussen van De Lijn, hulpdiensten, IVAGO en taxi’s zullen nog op de 
Antwerpsesteenweg stadinwaarts mogen rijden. De Antwerpsesteenweg wordt 
tussen de Schoolstraat en de Grondwetlaan bovendien enkelrichting staduitwaarts. 
De Schoolstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer richting Land van Waaslaan omdat 
De Lijn tijdens de werken via deze weg naar Dampoort zal rijden. 

 
Heiveldstraat en Jef Crickstraat 
Om sluipverkeer en overlast tegen te gaan voeren we in uw buurt een aantal 
verkeersmaatregelen in. De Heiveldstraat wordt ‘geknipt’. Fietsers mogen in twee 
richtingen blijven rijden, maar het autoverkeer rijdt in één richting tussen de  
 



 
 
 
 

kruispunten met de Bromeliastraat en de Jef Crickstraat. Ook de Jef Crickstraat zelf wordt 
eenrichtingsverkeer (naar de N70). Enkel hulpdiensten mogen er bij uitzondering in twee richtingen door. Er 
komt een kiss & ride-zone halfweg de Jef Crickstraat om gevaarlijke situaties aan de schoolomgeving te 
vermijden. 
 

Uitgezonderd plaatselijk verkeer 
Om te vermijden dat sluipverkeer door uw woonwijk en door de schoolomgevingen rijdt, maken we heel wat 
straten ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Op het plan bij deze brief ziet u de twee zones waar enkel nog 
plaatselijk verkeer is toegelaten. Als bewoner fietst of rijdt u wel probleemloos tot aan uw huis.  
  

Aangepaste busbediening 
De bussen van De Lijn zullen een aangepast traject rijden. Bussen die de Antwerpsesteenweg volgen, zullen 
via de Schoolstraat naar de Land van Waaslaan rijden en zo verder naar de Dampoort. De staduitwaartse 
lijnen volgen hun normale route. 
 
Meer informatie? Vragen? 

Meer informatie over de werken aan de Dampoort leest u op wegenenverkeer.be/dampoort. U kan er ook 
inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte over de werken. Daarnaast 
informeren we u graag via het gratis buurtkanaal Hoplr. 
 
Heeft u vragen over de werken aan de Dampoort, dan helpt de bereikbaarheidsadviseur u graag verder. Zij 
staat in verbinding met AWV en de aannemer die het project uitvoert. U contacteert haar via 
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of via het nummer 0476 72 22 57 (9u tot 17u).  
 
Alle informatie over de dienstregeling van De Lijn vindt u op www.delijn.be  
 
Alvast bedankt voor uw begrip tijdens de werken.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
  
Tim Lonneux 
Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


