
WERKEN TE ALBERT I-LAAN  
VERNIEUWING ROTONDE MET KONING BOUDEWIJNLAAN 

Beste bewoner 

Tussen midden november en mei volgend jaar zal De Werkvennootschap 
drie kruispunten op de Albert I-laan vernieuwen. Het gaat om de rotonde 
met de Koning Boudewijnlaan en de kruispunten met de Poststraat en het 
Middelburgplein. Deze werken kaderen in het investeringsprogramma 
voor de komst van de Ringtrambus. Die zal vanaf april 2020 beginnen 
rijden op het traject van lijn 820, in afwachting van zijn definitieve route. 

Om de hinder van deze werken te beperken, werken we kruispunt per 
kruispunt af. Daarbij voeren we elke ingreep uit in twee deelfasen: eerst 
de zuidelijke weghelft en vervolgens de noordelijke zijde. Verkeer op de 
Albert I-laan rijdt aan de hand van werfverkeerslichten telkens beurtelings 
voorbij de werfzone. 

Rotonde Albert I-laan x K. Boudewijnlaan 
Van maandag 18 november tot vrijdag 20 december vernieuwen we eerst 
het kruispunt met de Poststraat. Na nieuwjaar, normaal op maandag 6 
januari, starten de werken aan het kruispunt met het Middelburgplein. Van 
begin/midden maart tot halfweg mei pakken we tenslotte de rotonde met 
de Koning Boudewijnlaan aan. 

Lees verder op achterzijde
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Omleidingsroute vanaf begin maart tot halfweg mei 2020.

Zodra de werken voor de vernieuwing van de rotonde in de loop van maart 
volgend jaar starten, wordt de Koning Boudewijnlaan onderbroken.  

Gedurende de periode van de werken (maart tot mei) geldt een omleiding. 
De omleiding loopt via de James Ensorlaan, Belgiëlaan, Twee Leeuwenweg 
en de Medialaan en dit in beide richtingen. 

Op de Albert I-laan zelf kan verkeer de werfzone beurtelings passeren via 
een tijdelijke verkeerslichtenregeling.  

Meer informatie over de vernieuwing van de drie kruispunten op de 
Albert I-laan vindt u op www.werkenaandering.be/albert1laan.   

De Werkvennootschap verontschuldigt zich alvast voor de mogelijke 
overlast en dankt u bij voorbaat voor uw begrip. 

Met vriendelijke groet 

Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 


