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In het kader van de heraanleg van de Ninoofsepoort worden er vanaf 3 oktober omleidingen 

ingesteld. Hiervoor zijn voorbereidende werken nodig vanaf 12 september. De omleidingen zijn 

nodig omdat de MIVB de tramsporen verlegd tussen Ninoofsepoort en Arts et Metiers, vóór de 

heraanleg van de wegen en de aanleg van een nieuw park.  

 

Omleidingen : 

 
Vanaf 12 september  

 Ingenomen parkeerstrook van de Barthélémylaan en de Slachthuislaan tussen 

Ninoofsepoort en Arts & Métiers en heringericht als tijdelijke rijstrook, 

 Ingenomen rijstrook op de Kleine Ring richting Sainctelette (gedurende een maand).  

 

Vanaf 3 oktober (tot mid-2018) 

 

 Afgesloten toegang tot Ninoofsepoort via Ninoofsesteenweg  

Omleiding richting Sainctelette  via de Louis Mettewielaan, de Vrijheidslaan en de 

Leopold II laan of via de A. Vandepeereboomstraat en de Gentsesteenweg.  

 

Omleiding richting Zuidstation (van maandag tot donderdag)  vanaf het Weststation via 

N. Doyen- en R. Chaudronstraat. 

 

 Afgesloten toegang tot Ninoofsesteenweg via Kleine Ring  

Omleiding  via Industriekaai en Delaunoystraat.  

 

 Gewijzigde verkeerssituatie op de Kleine Westelijke Ring van Ninoofsepoort tot Arts et 

Metiers  

Richting Zuidstation, omleiding naar een tijdelijke rijstrook op de binnenste rijbaan  

 

Richting Sainctelette verkeer op twee kleine rijstroken  

 

Deze omleidingen gebeuren in het kader van de herinrichting van de Ninoofsepoort, dat drie grote 

doelen nastreeft: de doorstroom van het verkeer op de Kleine Ring verbeteren, meer groen 

integreren in deze buurt en de zone veiliger maken voor fietsers en voetgangers.  

 

OMLEIDINGSPLANNEN EN INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE FASES VAN HET POJECT OP 

WWW.BELIRIS.BE. 

 

Praktische aspecten: 

De aannemer en Beliris verbinden zich er hoe dan ook toe om alle middelen in het werk te stellen 

om de werken binnen een zo kort mogelijke termijn te realiseren en om de last voor de 

weggebruikers en de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken. 

 
 

Contact : 0800 / 11 299 – info.beliris@mobilit.fgov.be 
 

http://www.beliris.be/
mailto:info.beliris@mobilit.fgov.be




 


