Waarom wordt de
Zennebrug vervangen?

Waarom is de bouw van de
Zuidbrug nodig?

De Zennebrug is begin vorige eeuw

De Vlaamse Waterweg wil op termijn
het kanaal verbreden en verdiepen. De
Bospoortbrug wordt daarom vervangen door een beweegbare brug. Dit
is nodig om de grotere schepen door
het centrum te laten varen. Maar zo’n
beweegbare brug zou lange wachttijden veroorzaken voor het verkeer.
Daarom heeft de stad aangedrongen
op een alternatieve brug en dat wordt
dus de Zuidbrug. Deze zal het Bevrijdingsplein rechtstreeks verbinden met
Sint-Rochus.

ontworpen als een spoorwegbrug
en voldoet niet meer aan de huidige normen. Omdat de Zennebrug zal
aansluiten op de Zuidbrug, bouwen we
beide bruggen samen. Op die manier
is er slechts één keer hinder voor het
verkeer. Door beiden bruggen samen
te vernieuwen, kunnen we ook werk
maken van een volwaardige aantakking
op de Suikerkaai.

Blijven de handelszaken
bereikbaar?
Natuurlijk! Er is maar één invalsweg die
sneuvelt, namelijk de Suikerkaai. Maar
via de Bergense- , de Ninoofse- of de
Brusselsesteenweg en via de Meiboom
kan je nog steeds naar het centrum.
Om je beter wegwijs te maken, voorzien we trouwens een bewegwijzerde
parkeerroute.
Voorts worden de Willamekaai en de
Suikerkaai tweerichtingsstraten. Op die
manier blijven de Delhaize en de andere handelszaken in de buurt bereikbaar.
De handelszaken op de Arkenvest, die
voorbehouden wordt voor het openbaar vervoer, kan je bereiken via de
Bergensesteenweg en de Molenborre.

Hoe overbrug jij de
verkeershinder?

Vanaf 19 januari:
Zennebrug afgesloten

Hoelang duren de werken?
We hebben geen glazen bol. Veel hangt
af van de weersomstandigheden. Maar
verwacht wordt dat de bouw van de
Zennebrug 2 jaar zal duren. Zodra deze
brug voltooid is, zal ook de aftakking
naar de Suikerkaai opengesteld worden. De bouw van de Zuidbrug zal zo’n
drie jaar duren.

Bekijk meer antwoorden op
www.hallemaalbruggen.be/
veel-gestelde-vragen

Meer info via

www.hallemaalbruggen.be
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Gewijzigde verkeerssituatie: NIEUWE
doorrijstrook richting Brussel
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Parking station Halle
150 plaatsen
Lang parkeren - gratis

Parking Nederhem
64 plaatsen
Max. 5u - gratis
106 plaatsen
Lang parkeren - gratis

Parking De Bres
177 plaatsen
Max. 3u - gratis

A. Demaeghtlaan
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Parking Leide
198 plaatsen
Max. 3u - gratis

Parking Possozplein
155 plaatsen
Max. 2u - betalend

Parking Oudstrijdersplein
177 plaatsen
Max. 2u - betalend

Parking De Gooikenaar
94 plaatsen
Lang parkeren - gratis
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Gewijzigde verkeerssituatie:
tweerichtingsverkeer toegelaten.

Willamekaai

Scheepswerfkaai

R. Lariellestraat
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