
Met steun van de Vlaamse overheid investeert Aalst volop in de opwaardering van de 
bedrijventerreinen DenderNoord. De stad vernieuwt eerst de linkeroever van de Dender (Tragel) en 
vervolgens is het de beurt aan de overkant, de rechteroever (Lion d’Or en Wijngaardveld). 

Er komt een nieuwe riolering, een nieuw wegdek met nieuwe fietspaden en voetpaden, groenstroken en gebundelde parkeerplaatsen.
Rond 21 februari 2022 start Stad Aalst met de heraanleg van de Tragel. Deze werken zullen een invloed hebben op de bereikbaarheid 
van het kantoor en de magazijnen in Hofstade, de personeelsparking Bergweg zal bereikbaar blijven. De werken verlopen in 
verschillende fases, waardoor de Tragel in kleinere delen opgebroken zal worden. 

Een overzicht van de werken en hun timing:

Start werken: ca. 21 februari 2022
Voorbereidende werken voor de nutsvoorzieningen 
• Werkzone: Vanaf Bergweg tot Kunstzijdestraat.
• Verkeerssituatie: Eenrichtings- en doorgaand verkeer op de Tragel vanaf 

Bergweg (Van den Nest) richting centrum Aalst.

 Fase 1  Magazijnen, kantoor, ateliers en ondergrondse parking bereikbaar 
via Bergweg (Van den Nest)
(Maart 2022 – juni 2022)
• Werkzone: Vanaf Kunstzijdestraat (viaduct) tot net vóór de inrit ex. Callebaut 

(ter hoogte van de tank).
• Verkeerssituatie: Geen doorgaand verkeer meer mogelijk binnen deze zone. 

Tweerichtingsverkeer mogelijk in zone Bergweg (Van den Nest) tot en met de 
inrit ex. Callebaut. 

Fase 2  Magazijnen bereikbaar via parking ‘bouwmaterialen De Koninck’
(Juni 2022 –  september 2022) 
• Werkzone: Vanaf eindpunt werkzone fase 1 tot halverwege toegangspoort 

aan de portier/ondergrondse parking.
• Verkeerssituatie: Geen doorgaand verkeer meer mogelijk binnen deze zone. 

Tweerichtingsverkeer mogelijk in zone Bergweg (Van den Nest) tot en met de 
inrit aan de portier(toegang wordt ca. 50% smaller) en ondergrondse parking. 
Tweerichtingsverkeer mogelijk in zone Kunstzijdestraat (viaduct) tot net vóór 
de inrit ex. VDAB/ ex. Callebaut (ter hoogte van de tank). 

Fase 3  en Fase 4  zullen plaatsvinden in het najaar van 2022 en het 
voorjaar van 2023, meer info volgt. 

Tijdens de verschillende fases van de werken blijven voetgangers vrije doorgang 
hebben op het bestaande voetpad op de Tragel of alternatief voetpad langs de 
andere straatkant, in functie van de werfvorderingen.
Fietsers dienen af te stappen en zich met de fiets aan de hand te begeven op het 
bestaande voetpad of het omleidingsplan  voor fietsers te volgen.
Gelieve om veiligheidsredenen doorgang langs de Kammenstraat en Consciencestraat te vermijden (werfwerkzaamheden Jan De Nul), 
volg de omleidingen.
  
Heb je nog vragen? Neem contact op met reconstruction.tragel@jandenul.com.

De Koninck/VDAB Van den Nest/ De LijnInrit ex Callebaut/VDAB



With the support of the Flemish government, Aalst is investing extensively in upgrading the DenderNoord 
industrial estates. The city will first renew the left bank of the Dender (Tragel) followed by the other side, the 
right bank (Lion d’Or and Wijngaardveld). The project consists of a new sewerage system, a new road surface 
with new bicycle lanes and footpaths, green spaces and bundled parking areas.

Around 21 February 2022, the City of Aalst will start the reconstruction of the Tragel. These works will affect the accessibility of the office 
and the warehouses in Hofstade, the staff car park Bergweg will remain accessible. The works will be carried out in several phases, 
which means that Tragel will be dismantled in smaller parts. 

An overview of the works and the timing:

Start of the works: ca. 21 February 2022
Preparatory works for the utilities 
• Work area: From Bergweg up to Kunstzijdestraat.
• Traffic situation: One-way and through traffic on Tragel from Bergweg (Van 

den Nest) towards the centre of Aalst.

 Phase 1  The warehouses, the office, the workshops and the underground 
parking garage can be reached via Bergweg (Van den Nest).
(March 2022 – June 2022)
• Work area: From Kunstzijdestraat (viaduct) up to just before the entrance of 

ex. Callebaut (near the tank).
• Traffic situation: No more through traffic possible within this area.
• Two-way traffic possible in zone Bergweg (Van den Nest) up to and including 

the entrance of ex. Callebaut.  

Phase 2  Warehouses accessible via parking lot ‘bouwmaterialen De 
Koninck’
(June 2022 –  September 2022) 
• Work area: From the end point of work area phase 1 up to halfway the 

entrance gate at the porter’s/underground parking garage.
• Traffic situation: No more through traffic possible within this area.
• Two-way traffic possible in zone Bergweg (Van den Nest) up to and including 

the entrance at the porter’s (entrance will become 50% smaller) and the 
underground parking garage.

• Two-way traffic possible in zone Kunstzijdestraat (viaduct) until just before 
the entrance of ex. VDAB/ ex. Callebaut (near the tank). 

Phase 3  and Phase 4  will take place in autumn 2022 and spring 2023, more 
info to follow.  

During the various phases of the works, pedestrians will continue to have free 
passage on the existing footpath on Tragel or on the alternative footpath along the 
other side of the street, depending on the progress of the works.
Cyclists should dismount and proceed walking with their bikes on the existing footpath or follow the diversion plan  for cyclists.
For safety reasons, please avoid passage along Kammenstraat and Consciencestraat (Jan De Nul construction site), and follow the  
diversions.

Do you have any further questions? Please contact reconstruction.tragel@jandenul.com.
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