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Het E17-viaduct in Gentbrugge 

Het E17-viaduct in Gentbrugge werd 
gebouwd in de jaren ‘60. 

Sindsdien werden er om de 10 à 15 jaar 
grondige onderhoudswerken uitgevoerd.

In 2020-2021 plant het Agentschap Wegen 
en Verkeer voor de laatste keer een 
onderhoud van het viaduct. 

De Werkvenootschap kreeg van de  
Vlaamse Regering de opdracht om een 
onderzoek te doen naar de toekomst van 
het E17-viaduct. Tegen december 2020 wil  
zij de verkenningsfase hiervoor afronden.
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In 1970 werd het opengesteld 
voor het verkeer.

2020-
2021

toekomst

…



www.wegenenverkeer.be/gent

We werken van op- en afritten van de E17 in Gentbrugge  
tot net over de Schelde in Destelbergen. 

1.  E17-viaduct
2.  Snelwegparking Gentbrugge
3.  E17-brug over de Schelde
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bestaande brugvoegen
We voeren zowel werken aan de boven- als onderzijde van het viaduct uit.
We werken ook aan de brug over de Schelde die volgt op het viaduct. 
En we leggen de snelwegparking in Gentbrugge opnieuw aan.

RENOVATIEWERKEN GELUIDSWERENDE MAATREGELEN

BOVENZIJDE 
VIADUCT voegen vernieuwen

nieuwe, hogere geluidsschermen plaatsen over een langere afstand

geluidsarme asfaltlaag aanleggen

middenroosters vervangen

vangrails vervangen

waterafvoer vernieuwen

ONDERZIJDE 
VIADUCT

betonherstellingen aan pijlers en 
onderzijde viaduct uitvoeren

beschermingslaag op pijlers en 
onderzijde viaduct aanbrengen

dienstenzone herinrichten

BRUG …

SNELWEGPARKING heraanleg parking

Bovenzijde viaduct 
en brug over de Schelde

vernieuwen van:
•  de voegen
•  het wegdek
•  de vangrails
•  de waterdichting

Op het viaduct vernieuwen we de geluidsschermen. We plaatsen ook 
geluidsschermen op plaatsen waar er nu nog geen staan. 

Onderzijde viaduct 
en brug over de Schelde: 

•  herstellen wapening en beton
•  aanbrengen beschermingslaag

Snelwegparking:

heraanleg parking: nieuwe asfalt 
en groenaanleg

Wat gaan we doen?
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Het viaduct telt 192 voegen. Op het viaduct wisselen brugdekken en 
 pijlerkoppen elkaar af. Dit veroorzaakt een bonkend geluid. 

We vlakken het brugdek zoveel mogelijk uit. Van de eerste voeg maken we 
een verdoken voeg. Over deze voeg komt een laag asfalt. De tweede voeg 
blijft zichtbaar maar veroorzaakt geen niveauverschil. 

Huidige situatie 

Situatie na renovatie

bestaande brugvoegen

voegsysteem van stalen voegen 
verankerd in betonnen balken

verdoken voeg flexibele voeg op 
basis van polymeren

brugdek

uitgevlakt brugdek

pijlerkop

pijlerkop

ontworpen brugvoegen ontworpen brugvoegen

bestaande brugvoegen

ontworpen brugvoegen

bestaande brugvoegenbestaande brugvoegen

Nieuwe voegen
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Nieuwe geluidsschermen

We vervangen de bestaande geluidsschermen op het viaduct. We plaatsen 
schermen ter hoogte van de Gentbrugse Meersen waar er nu nog geen staan. 
De Stad Gent financiert deze schermen en is medefinancier voor 
het vernieuwen van de bestaande schermen. 

De nieuwe geluidsschermen zijn:

•  4 meter hoog (tegenover 3 meter nu)
•  gemaakt uit aluminium omwille van het lage gewicht
•  geluidsisolerend- en absorberend

Hoe de schermen er precies zullen uitzien, ligt nog niet vast.

Het wegdek van het viaduct en 
de Scheldebrug wordt aangelegd 
in geluidsarme asfaltlaag.

Geluidsschermen en wegdek

Geluidsarm asfalt
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Geluidsschermen zwakken geluid afkomstig van het wegverkeer af.
Hieronder ziet u hoe geluidsschermen precies werken. 

Langere afstand voor geluidsgolven

Isoleren

Absorptie

Geluidsschermen verlengen de afstand waarover geluidssgolven zich van bron naar ontvanger 
moeten verplaatsen. Daardoor vermindert de geluidshinder.

zonder geluidsscherm met geluidsscherm

Schermen met isolatie zwakken  
de geluidsgolven die zich door  
het scherm verplaatsen af.

De wanden absorberen geluidsgolven 
van voorbijrijdend verkeer die terug-
kaatsen.

Zo werken geluidsschermen



www.wegenenverkeer.be/gent

De pijlers

Het viaduct rust op 94 pijlers. Door waterinsijpeling via de bovenzijde 
van het viaduct roest het staal van deze pijlers. Daarom renoveren we 
de bovenzijde van het viaduct. De wapening in de pijlers zelf beschermen 
we tegen verder roesten door een systeem gebaseerd op kathodische 
bescherming.

Wat is kathodische bescherming?

Betonherstel

Het roestproces van staal in gewapend beton is een 
elektrochemische reactie. Bij kathodische bescherming 
grijpen we in dit proces in. Dit doen we door een 
kleine hoeveelheid stroom toe te voegen aan de 
wapening. Deze stroom stopt de roestvorming op het 
staal. Daardoor zet het staal niet meer uit en kan het 
beton niet verder barsten. Deze stroom is niet gevaarlijk.

Waar nodig voeren we herstellingswerken uit. Daarna krijgen zowel 
de pijlers als de rest van de onderzijde een beschermde coating.
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Kathodische bescherming toegepast op een brug 
in Valburg, Nederland.
 

Betonherstel Beschermende coating

Herstellingswerken aan 
de onderzijde
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We voeren de opbouw- en afbraakwerken uit in 14 verschillende zones.

Dit overzicht toont hoe lang we straten en doorgangen tijdens de werken 
moeten afsluiten voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers. 
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Exacte data voor het afsluiten zijn nog niet bekend. Die kondigen 
we ruim vooraf aan via www.wegenenverkeer.be/gent en 
onze nieuwsbrief. Schrijf u zeker in.

2020: 2x5 dagen 2020: 2x5 dagen

2021: 2x2 dagen

2020: 2x1 dag

2021: 2x5 dagen

2020: 2x1 weekend
2021: 2x1 weekend

2021: 2x3 dagen

2021: 2x2 dagen permanent afgesloten

2021: 2x2 nachten

2020: 2x1 weekend 
2021: 2x1 weekend

2020: 2x1 weekend 
2021: 2x1 weekend

Er wordt gewerkt van 6u ’s morgens tot 22u ’s avonds en 
dit van maandag tot en met zaterdag. Uitzonderlijk 
werken we op zon- en feestdagen. 
Tijdens de afbraakwerken moet u rekening houden 
met geluidshinder.

Verkeer 
onder het viaduct

2020: 2x1 weekend 
2021: 2x1 weekend

permanent afgesloten
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In de Gentbrugse Meersen blijven de fiets- en wandeldoorgangen die sinds 
2018 gesloten zijn dicht.

Eind 2018 zijn een aantal veilligheidsmaatregelen genomen om te 
vermijden dat er loszittend beton van het viaduct valt. Onderaan het 
viaduct werden netten bevestigd. Telkens we in een zone werken, moeten 
we de netten verwijderen. In de plaats komen onder andere veilige 
doorgangen voor fietsers en voetgangers. 

De druk gebruikte jaagpaden onder 
de Scheldebrug blijven open. 
Ook hier komen veilige doorgangen.
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Verkeer 
onder het viaduct

Fietsers en voetgangers

Werven in de buurt

heraanleg Land Van Rodelaan
heraanleg Braemkasteelstraat
uitbreiding en renovatie 
dienstencentrum en politiekantoor

In 2020-2021 zijn in de buurt 
nog andere wegenwerken 
gepland. Waar de werken 
samenvallen bekijken we 
samen met de betrokken 
partijen hoe we de hinder 
kunnen beperken. 
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Tijdens de renovatiewerken zijn er voor het verkeer op het viaduct 
in elke richting 2 rijstroken beschikbaar in de rijrichting waar niet 
gewerkt wordt. 

De snelheid wordt beperkt tot 50 km per uur.

april tot en met
november 2020

werken richting Kortrijk

april tot en met
november 2021

werken richting Antwerpen

winter 2020 - 2021

Omwille van de weersomstandigheden onderbreken we 
de werken tijdens de winter. Alle rijstroken en op- en afritten 
zijn geopend voor het verkeer. De snelheid is beperkt tot 
70 km per uur.

Antwerpen

Kortrijk

Antwerpen

Antwerpen

Kortrijk

Verkeer 
op het viaduct
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Verkeersdoorstroming van  
en naar het viaduct

Tijdens de werken zijn verschillende omleidingen in voege. 

april tot en met november 2020
De afrit van de E17 komende vanuit Antwerpen en de oprit naar de E17 
richting Antwerpen zijn afgesloten.

april tot en met november 2021
De oprit naar de E17 richting Antwerpen is afgesloten voor alle verkeer.
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Communicatie

Op www.wegenenverkeer.be/gent leest u altijd 
de meest recente informatie over deze werken. 

U vindt er ook de presentatie en infopanelen van deze infomarkt.

Via onze nieuwsbrief geven we u graag de laatste stand van zaken mee. 
Abonneren kan via www.wegenenverkeer.be/gent 

Scan deze QR-code om u 
meteen te abonneren.

 Of schrijf u in via de computer op deze infomarkt!

Bereikbaarheidsadviseur

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt voor deze werf 
een bereikbaarheidsadviseur aan. U kan hier terecht met al uw vragen 
over de planning en uitvoering van de werken en de bereikbaarheid van 
uw woning, eigendom of onderneming tijdens de werken. 

U contacteert de bereikbaarheidsadviseur op werkdagen 
tussen 9u00 en 17u00 via

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/72 22 57

Meer informatie

www.wegenenverkeer.be/gent


