
Fase 2A: Vernieuwing Sint-Jozefstraat van onderaan de brug over de R4 tot vóór de oprit van de Broeders 
Startdatum:  09.01.23  de Sint-Jozefstraat wordt aan beide zijden afgezet en VOLLEDIG afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 

AUTOVERKEER:  - Fase 1 is afgewerkt: de brug over de R4 (= Eksaardserijweg) en de Krijtekerkweg zijn opnieuw open voor alle verkeer in beide richtingen 
- de Sint-Jozefstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (enkel diensten zijn nog toegelaten) 

 t.h.v. de parking op de hoek met de O.L.Vrouwstraat (deze parking - vooral gebruikt door de basisschool - blijft dus bereikbaar) 
 onderaan de brug over de R4 

- Deel Eksaardserijweg (= Simone Duboisstraat vanaf 04.01.23) wordt autoluw (enkel voor auto’s die parking uitrijden, in 1 richting naar Groenstraat) 
 NIEUWE ‘knip’ t.h.v. hoek Krijtekerkweg: enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers + hulpdiensten (d.m.v. wegneembaar paaltje) 
 vanuit de Groenstraat enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers + diensten 

EDUGO Parking: - toegang via de nieuwe inrit – tijdelijke uitrit via Eksaardserijweg / Simone Duboisstraat t.h.v. Campus De Brug (in afwachting van nieuwe uitrit) 
LEVERINGEN - Campus De Toren, EDUGO-Restaurant en EDUGO-Arena: via de dreef vanuit de Eksaardserijweg / Campus De Brug zoals in normale omstandigheden 
& (NOOD)DIENSTEN: - Campus Glorieux: via oprit van de Broeders en de ‘brandweg’ achteraan op het perceel 

 

Vzw EDUGO Scholengroep Fasering werkzaamheden n.a.v. riolerings- en wegeniswerken 

‘KNIP’ 

Fase 2A 

Start werfzone 2A 

Fase 1 afgewerkt 

Nieuwe inrit 

Tijdelijke uitrit 

Sint-Jozefstraat wordt afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer 

(net voorbij in-/uitrit ‘kiezel’parking) 

Vanaf 04.01.23 krijgt het 
deel Eksaardserijweg 

tussen ‘knip’ en 
Groenstraat een nieuwe 

straatnaam: 
Simone Duboisstraat 



Fase 2A: Start werken Sint-Jozefstraat van onderaan de brug over de R4 tot vóór de oprit van de Broeders 
Startdatum: 09.01.23  werfzone in de Sint-Jozefstraat NIET BEREIKBAAR voor fietsers en voetgangers > zie omleidingen 

Fietsverkeer:  - Fietsverkeer in 2 richtingen mogelijk in de Eksaardserijweg (incl. de brug over de R4 en het stuk voorbij de ‘knip’) en de Krijtekerkweg 
- Fietsverkeer in 2 richtingen in de Sint-Jozefstraat, met uitzondering van de werfzone  
- Verbinding tussen de Sint-Jozefstraat en de Eksaardserijweg via de dreef en via de 
- GEEN fietsverkeer over de EDUGO-parking! 

SCHOOLBUSSEN: - Alle school- en pendelbussen stoppen in de Krijtekerkweg t.h.v. de middenberm 

LIJNBUSSEN - De haltes van De Lijn in de Sint-Jozefstraat en de Eksaardserijweg (voorbij de ‘knip’) worden afgeschaft 
- Lijnbussen rijden in beide richtingen door de Krijtekerkweg, met nieuwe bushaltes voor lijnen 73 - 74 en 39 t.h.v. Bertha Boonantsstraat 

 

 OVERSTEEKPLAATS door werfzone:  Door de aannemer wordt op één centrale plaats (t.h.v. oprit Campus Glorieux) een veilige oversteekplaats voorzien voor 
voetgangers en fietsers (te voet met fiets aan de hand).   

  

Zone voor fietsers en voetgangers op privédomein van EDUGO 

Zone voor fietsers en voetgangers op privédomein EDUGO 

‘KNIP’ 

Start werfzone 2A 

Fase 1 afgewerkt 

Vzw EDUGO Scholengroep Fasering werkzaamheden n.a.v. riolerings- en wegeniswerken 

Schoolbussen 

Haltes lijnbussen 73 – 74 - 39 

OVERSTEEKPLAATS 

Fase 2A 

Vanaf 04.01.23 krijgt het 
deel Eksaardserijweg 

tussen ‘knip’ en 
Groenstraat een nieuwe 

straatnaam: 
Simone Duboisstraat 


