Hinder door werken
in de periode 15 februari tot 15 maart 2022

Opwaardering fietssnelweg F411 en natuur
De verbeteringswerken aan de fietssnelweg F411 Sint-Niklaas – Hulst gaan binnenkort van start. De Provincie
Oost-Vlaanderen en de gemeente Sint-Gillis-Waas werken aan de verbreding van de Stropersroute. Deze route
kent regelmatig meer dan 1000 fietsers per dag waardoor de huidige breedte van 2 meter te smal is. Daarnaast
wordt ingezet op een degelijke verharding die zich in het landschap integreert. Tijdens de werken zal er hinder
zijn op het fietspad en wordt de route regelmatig afgesloten. Er wordt steeds een omleiding aangeduid.
Op 6 januari 2022 werd een nieuwe omgevingsvergunning afgeleverd. Het Provinciebestuur vond een nieuwe
omgevingsvergunning noodzakelijk om de natuur, het erfgoed en de fietssnelweg beter met elkaar te verzoenen
en zo de bijzondere beleving van de Stropersroute maximaal te blijven garanderen. Het tracé werd bijgevolg
verplaatst met het oog op behoud van heel wat waardevolle beplanting en aanwezig erfgoed.
Samen hebben het agentschap Onroerend Erfgoed, De Vlaamse administraties Natuur en Bos en Mobiliteit en
Openbare werken, het Gemeentebestuur en het Provinciebestuur een groenplan uitgewerkt.
Van 15 februari tot en met 15 maart wordt de eerste fase van deze werken uitgevoerd, met name het rooien,
snoeien, knotten of afzetten van bomen en struiken. Bepaalde groenwerken kunnen slechts gedurende een
beperkte periode in de winter gebeuren, met name vanaf half november tot half maart. Een tiental bomen die
een risico vormen voor de eigendommen aan de Bergstraat werden bijkomend aangeduid voor rooien, knotten
of afzetten.

Voor meer informatie:
Provincie Oost-Vlaanderen, mobiliteit@oost-vlaanderen.be met de vermelding F411 – Stropersroute
https://fietssnelwegen.be/fietssnelwegen/F411

De verbredingswerken van de fietssnelweg mogen pas na het broedseizoen aanvangen. Om de hinder voor de
fietsers te beperken wordt pas gestart na het zomerbouwverlof.
Na afloop van de werkzaamheden worden minstens 50 inheemse bomen en 750 m nieuwe houtkanten in het
kader van natuurverbinding en natuurherstel aangeplant. Zo wordt dit erg gewaardeerde groene landschap
aansluitend bij het Stropersbos voor wandelaars en fietsers spoedig en grondig hersteld.
Wat betekenen die aanduidingen op of nabij de beplanting?
Om vergissingen bij uitvoering uit te sluiten werden aanduidingen aangebracht, bomen zonder aanduiding zijn
zondermeer te behouden.

X = te verwijderen (rood kruis),
- (hoge horizontale rode lijn op hoogte) betekent te knotten of te snoeien
- (lage horizontale rode lijn) op 25 cm boven de grond afzagen (afzetten) waarna deze in de komende
lente snel weer uitschiet

? (rood vraagteken) betekent nog verder te onderzoeken maar streven naar behoud.
O (groene bol) betekent te behouden bomen moeten extra worden beschermd tegen schade.

