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Agentschap Wegen en Verkeer

• Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500 

km autosnelwegen en 6700 km fietspaden

• Aanleg, onderhoud en verbeteren van gewestwegen

• Onderdeel van beleidsdomein Mobiliteit en Openbare 

Werken van de Vlaamse overheid

• Voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers, auto’s, 

vrachtverkeer,…
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Situering 

4



Toekomst
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Weefstrook op E40 (1/4)
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• Waarom?

• Studie Vlaams Verkeerscentrum (2015) spitsstroken in 

Vlaanderen (13 locaties)

• berekening voertuigverliesuren (VVU) door 

vertraagd verkeer of file

• E40 - Zwijnaarde /St-Denijs-Westrem

CONCLUSIE:

● uit de verkeerskundige quickscan en de technische 

haalbaarheidsstudie bleek veiligheidsprobleem en geen 

capaciteitsprobleem

● De vele in- en uitvoegbewegingen tussen wisselaar en op-

en afritten veiliger en vlotter laten verlopen



Weefstrook op E40 (2/4)

• Effect weefstroken

• daling VVU met 25%

• verbetering verkeersveiligheid

• Hoe? 

• middenberm wordt centrale stootband

• pechstrook wordt weefstrook

• vluchthavens in plaats van pechstrook
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Weefstrook op E40 (3/4)

• Waar?

• E40 tussen verkeerswisselaar E40/E17 Zwijnaarde (kmp 

44) en op- en afrittencomplex Sint-Denijs-Westrem 

(kmp 46.500) lengte werf -> 2.5 km

• in beide richtingen

• Wat?

• Lange in- en uitvoegzone door verbinden van 

bestaande  in- en uitvoegstroken (altijd open)
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Weefstrook op E40 (4/4)

● Deel 1 v/h project tussen kmp. 44.000 en 45.325

○ weefstrook ten koste van de pechstrook

● Deel 2 v/h project tussen kmp 45.325 en 46.500

○ weefstrook ten koste van de middenberm

■ middenberm-> vervangen door een centrale 

stootband

Pechstrook tussen de twee complexen zal verdwijnen → 2 

vluchthavens (pechhaven), één per rijrichting thv oude op- en 

afrit Gent/ St Pieters (N60)
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Voorbeeld dwarsprofiel 

centrale stootband vier stroken in elke rijrichting



Detail weefstrook
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Detail weefstrook
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Weefstrook: wat houden de werken in?

• Opbraak middenberm en aanleg centrale stootband

• Herindeling 3 rijstroken en pechstrook

• Aanleg vluchthavens
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Weefstrook: uitvoering

• Duur: juli tot oktober 2018

• Fasering: uitvoering in 6 fasen

• Hinder:

• inname rijstroken:
• maar verkeer altijd in beide richtingen mogelijk op E40

• tijdelijk met doorsteken door middenberm

• tijdelijk afsluiten van op- en afritten:
• op- en afritten Sint-Denijs-Westrem

• oprit van N60 naar E40 in Zwijnaarde

• takken verkeerswisselaar E40/E17 die aansluiten op E40 van 

en naar de kust
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Fase 1: 15 kalenderdagen
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Fase 2: 10 kalenderdagen
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Fase 3: 10 kalenderdagen
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Fase 4: 10 kalenderdagen
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fase 5: 12 kalenderdagen
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fase 6: 10 kalenderdagen
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Hinder beperken

• Zeer korte uitvoeringstermijn - 67 kd+ 10 nachten

• 24/7

• Afstemmen van de werken op de E40 (Tijarm)

• Werken zo veel mogelijk in zomervakantie 

• In verschillende fasen

• Omleidingen

• Communicatie voor en tijdens de werken
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E40 Bouwen geluidsschermen

● Akoestische studie 

○ geluidsmetingen 16/09/2016 en 19/09/2016 - ten 

noorden en ten zuiden van de E40

○ relatief lage geluidsdrukniveau dankzij bestaande 

schermen ~65 dB(A)

● Beslissing om de schermen te vervangen/optimaliseren

○ SO iX tussen Vlaams Gewest en stad Gent

○ langere en hogere schermen

● Uitvoering werken 2019/2020
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E40 Nieuwe geluidswerende schermen
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Weefstrook op E40 vs oprit van N60 naar E40

• Oprit van N60 naar E40 richting Brussel verdwijnt

• oprit ligt zeer dicht bij verkeerswisselaar

• oprit in weefzone is niet mogelijk

• alternatief via nieuwe oprit van N60 naar R4 richting 

Merelbeke en via vernieuwd en uitgebreid complex E17 

De Pinte
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Situering

Plan huidige toestand
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Oprit van N60 naar R4

• Wat?

• Nieuwe oprit van N60 richting Gent naar R4 richting 

Merelbeke

• Nieuw fietsverbinding tussen N60 en R4

• Vernieuwd fietspad langs R4 onder nieuwe oprit

• Waar? 

• In zone tussen E40, R4 en N60 (vroegere op- en afrit 

E40 richting kust)
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Oprit van N60 naar R4

• Waarom?

• Vervolledigen complex N60-R4 : 

• ontbrekende oprit, ook voor fietsers

• omrijfactor voor wie vanuit Zwijnaarde wil oprijden 

naar R4 richting Merelbeke 

• Alternatief voor oprit naar E40 die verdwijnt 

(tussenafstand op- en afritten op hoofdwegen)
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Oprit: Wat houden de werken in?

plan
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Oprit naar R4: timing

• Plannen zijn afgewerkt

• voorjaar/zomer 2018: 

• aanvraag omgevingsvergunning 

• verplaatsen nutsleidingen

• najaar 2018

• aanbesteding

• voorjaar 2019

• uitvoering werken

• duur : half jaar

• hinder beperkt tot maken aansluiting N60 en R4
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Afstemming werven

• oprit R4 vs afsluiten oprit E40 : de oprit E40 wordt pas 

afgesloten als nieuwe oprit naar R4 is aangelegd

• werken weefstrook vs werken De Pinte: Voor de werken in 

De Pinte lopen de omleidingen niet langs de E40.

• werken oprit vs werken De Pinte: Periode met hinder op 

N60 voor werken oprit valt helemaal op het einde, dan zijn 

de werken De Pinte klaar
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Communicatie

• infovergadering 

• Webpagina www.wegenenverkeer.be/gent

• Digitale nieuwsbrief (abonneren via webpagina)

• Bewonersbrieven

• Perscommunicatie
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