Heraanleg complex De Pinte: voortgang en timing
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Complex De Pinte
Aangepaste timing werken

U ontvangt deze nieuwsbrief over de werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 in De Pinte omdat u zich abonneerde via
www.wegenenverkeer.be/depinte.

Aangepaste planning wegens verzadigde grond
De werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 naar de N60 (De Pinte) liggen al enige tijd stil. Deze winter hebben we uitzonderlijk veel
regenval gehad. De grond kon dit niet meer slikken, en het overtollige water kon niet voldoende worden afgevoerd. In combinatie met de hoge
grondwaterstand en de specifieke eigenschappen van de grond ter plaatse resulteerde dit in een te natte, en daardoor onwerkbare, ondergrond.
Om de grond weer toegankelijk te maken voor zwaar materieel is de aannemer daarom deze week gestart met de bemaling van de site. Dit betekent
concreet dat het water wordt opgepompt en afgevoerd. Deze bemalingswerken duren naar verwachting tot begin mei. We hopen dankzij deze
bemaling de eigenlijke werken opnieuw te kunnen hervatten in de loop van de maand mei. Hierbij werken we aan de aanleg van de nieuwe afrit
komende uit de richting Kortrijk, zonder hinder voor het verkeer.

Voorlopige planning
Zoals we in januari hadden gecommuniceerd zou hierdoor de planning kunnen schuiven. Inmiddels is de aangepaste voorlopige planning (streefdata)
gekend:
einde werken fase 1A: juni/juli 2018
werken fase 1B: zomer 2018
werken fase 2: najaar 2018
werken fase 3: voorjaar 2019
werken fase 4: zomer 2019
Dit betekent dat de fase 1B, de eerste fase met impact voor het verkeer op de N60 en de E17, zal verschuiven naar de zomer.
Deze planning kan nog schuiven afhankelijk van de weersomstandigheden.

Alle info en plannen vindt u terug op www.wegenenverkeer.be/depinte
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