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Werken ter hoogte van de Zwaantjesbrug (Fabiolabrug)

Vanaf volgende week maandag 17 augustus starten werken ter 
hoogte van de rotonde in de Fabiolalaan (aan de voet van de 
Zwaantjesbrug). In de aanrijstroken richting rotonde zijn er na-
melijk scheuren vastgesteld in het wegdek. 

Om deze te herstellen moet men de bestaande betonlaag uitbre-
ken en daarna een nieuwe laag aanbrengen. De eff ectieve werken 
zelf zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen, daarna dient het 
beton nog ongeveer 4 weken uit te harden. De afwerking is voor-
zien voor eind september.

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de Fabiolalaan 
afgesloten net voor de rotonde én wordt de rijweg ook afgesloten ter hoogte van het kruispunt Fabio-
lalaan/Stationsstraat (Oostrozebeke). 

De werken gebeuren in opdracht van de gemeente en worden uitgevoerd door aannemer DEVAGRO.

Daarnaast starten vanaf maandag 31 augustus ook herstellingswerken aan de Zwaantjesbrug zelf. In de 
afgelopen jaren heeft de onderzijde van de brug schade opgelopen door aan-
rijdingen van te hoog geladen vrachtwagens, bedoeling is om deze schade nu 
te herstellen. Het einde van deze herstellingen is eveneens voorzien voor eind 
september. 

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv.  

Timing: 
Van maandag 17 augustus tot eind september.
Voorlopig staat de start van de werken op maandag 17 augustus geagendeerd maar indien de hitte aan-
houdt is het mogelijk dat deze startdatum nog verschuift. Bij dergelijke temperaturen is het namelijk niet 
mogelijk om beton aan te brengen.
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Hinder: 
De Zwaantjesbrug wordt voor de ganse duur van de werken afgesloten voor verkeer, aan de ene zijde ter 
hoogte van het kruispunt Stationsstraat (Oostrozebeke)/Fabiolalaan en aan de andere zijde nog vóór de 
rotonde aan de voet van de brug (Fabiolalaan). Het verkeer zal zich dus niet meer over de Zwaantjesbrug 
of via de rotonde kunnen begeven.

Het verkeer wordt omgeleid via de Fabiolalaan – Oostrozebeeksestraat – Wielsbeeksestraat – Ooi-
gemstraat – N382/Expresweg – Verbindingsstraat.

Er wordt ook aan de onderzijde van de Zwaantjesbrug gewerkt – hierdoor zal vanaf maandag 31 augustus 
tot uiterlijk vrijdag 11 september ook een rijvak van de N382/
Expresweg afgesloten zijn, meer bepaald het vak aan de 
kanaalzijde (richting Wielsbeke/Waregem). Er zal vermoede-
lijk gewerkt worden met verkeerslichten maar de definitieve 
werkwijze wordt gecommuniceerd van zodra de info be-
schikbaar is (uiterlijk eind augustus).

Voor fietsers en voetgangers: zij zullen zich gedurende deze 
werken steeds over de Zwaantjesbrug kunnen begeven – ook 
het fietspad langsheen de Expresweg blijft ten allen tijde 
beschikbaar.


