
Eerste Parkbosbrug geplaatst over E40

Tijdens de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 september 2017 werd een van de twee
Parkbosbruggen succesvol over de E40 in Zwijnaarde geplaatst. Daarvoor werd 's
nachts een stuk van de E40 volledig afgesloten.

Het geplaatste brugdek bestaat uit een staalstructuur met prefab betonelementen. Het
brugdek werd over de E40 geplaatst, tussen de reeds opgebouwde rechte aanloophelling
in de Oude Spoorweg enerzijds en de nog op te bouwen spiraalhelling in de
Leebeekstraat anderzijds.

Na de plaatsing van het brugdek over de E40 volgt eind oktober 2017 nog de plaatsing
van het brugdek over de Ringvaart/R4. Ten slotte zal de omgeving van de
aanloophellingen en de Oude Spoorweg afgewerkt worden. De ingebruikname van de
bruggen is voorzien in het voorjaar van 2018.

Het projectbureau Parkbos, aannemers THV West Construct – Aelterman
‘Parkbosbruggen’ en de Stad Gent maakten een kort filmpje van de plaatsing van het
brugdek over de E40. Benieuwd naar dat huzarenstukje? U kan de video hieronder
bekijken.



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.

Achtergrond

De twee Parkbosbruggen vormen een ontbrekende schakel in het fietssnelwegennetwerk
dat Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen samen met de betrokken gemeentes
uitbouwen. De fietssnelweg F7 vormt de verbinding tussen Oudenaarde/Deinze en Gent.
Grote delen van die fietsverbinding zijn reeds gerealiseerd. Daarnaast vormen de
bruggen een veilige toegang voor wandelaars en fietsers naar het Parkbos, een van de
vier groenpolen rond Gent.

De werken aan de Parkbosbruggen worden uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent en
in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie Oost-Vlaanderen,
de gemeente De Pinte, de gemeente Sint-Martens-Latem, de Vlaamse Landmaatschappij
en Waterwegen en Zeekanaal nv.

Informatie
Iris Lauwaert, Projectbureau Parkbos, gsm 0499 30 17 73, e-mail info@parkbos.be
Jonas Thielemans, Projectleider, tel. 09 266 79 21, e-mail jonas.thielemans@stad.gent

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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