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

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 - 26 augustus 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 & ateliers (met vrachtwagens) + parking VDAB (met 
wagens) bereikbaar via viaduct en afgewerkte fase 1
Kantoor + ondergrondse parking met de wagen bereikbaar via Bergweg (Van 
Den Nest) (29 Augustus 2022 – eind oktober 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 en ondergrondse parking (toegang wordt ca. 50% 
smaller). 

• Tweerichtingsverkeer mogelijk in zone Nieuwe Tragel (viaduct) tot net vóór 
de inrit ex. VDAB (ter hoogte van de tank). 

De portier is niet meer bereikbaar voor vrachtverkeer. Alle vrachtwagens kunnen 
de JDN-magazijnen bereiken rijden via de nieuwe Tragel langs het viaduct. 
Vrachtwagens voor de werf van het nieuwe kantoorgebouw en de Bergweg zullen 
wel via de Bergweg moeten rijden.

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.


