
E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en knooppunt
E17 afgesloten in de nacht van 1 op 2 september
2017

In de nacht van vrijdag 1 september op zaterdag 2 september 2017 zal de E40
tussen Sint-Denijs-Westrem en het knooppunt met de E17 in beide richtingen
afgesloten zijn van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends (uiterlijk tot 8 uur).
Tijdens die nacht wordt het brugdek van een van de Parkbosbruggen over de E40
geplaatst.

Wat gebeurt er?

Het brugdek van 160 ton, opgebouwd uit een staalstructuur met betonelementen, zal
vervoerd worden vanaf het montageterrein aan de oude op- en afrit van de N60 tot aan
de definitieve locatie. Daar zal het brugdek door middel van twee kranen op de juiste
plaats gezet worden. Bij te veel wind of bij onverwachte werfomstandigheden kunnen de
werken evenwel uitgesteld worden naar de nacht van 2 op 3 september 2017.



Timing
Vanaf 22 uur zal het brugdek verplaatst worden van het montageterrein aan de oude op-
en afrit van de N60 tot in de richting van de definitieve locatie. Ondertussen worden ook
twee kranen opgebouwd aan beide zijden van de E40.
Tussen middernacht en 2 uur 's ochtends wordt het brugdek effectief over de E40
geplaatst. Daarna volgt de afbraak van de twee kranen en het weer openstellen van de
E40.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van het afsluiten van de E40 gebruik om twee
seinbruggen langs de E40 in Zwijnaarde te verwijderen en te vervangen door een bord
langs de weg. Het gaat over een seinbrug over de E40 richting kust en een boven de
E40 richting Brussel.

Omleidingen

E40 richting kust
Het verkeer vanuit Brussel (E40) naar de kust rijdt om via de R4

in Merelbeke

Het verkeer vanuit Kortrijk (E17) rijdt om via de R4 in Destelbergen

Het verkeer vanuit Antwerpen (E17) rijdt om via de R4 in Destelbergen

E40 richting Brussel
Het verkeer vanuit Oostende (E40) rijdt via de B402 (Flanders Expo) en volgt



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

daar de R4 richting Brussel

Het verkeer vanop de N60 naar de E40 rijdt om via de R4

Achtergrond

De werken voor de bouw van de Parkbosbruggen, de omgevingsaanleg rond de
toegangshellingen van de bruggen en de aanleg van een fietspad op de Oude Spoorweg
tussen de E40 en de Rijvisschestraat startten op maandag 5 december 2016. De werken
zouden anderhalf jaar duren en zitten nog steeds op schema.

Meer informatie
Over de Parkbosbruggen: Jonas Thielemans (projectleider) tel. 09 266 79 21, e-mail
jonas.thielemans@stad.gent
Over Project Parkbos: Iris Lauwaert (Projectbureau Parkbos), gsm 0499 30 17 73, e-mail
info@parkbos.be

Bevoegd

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent
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