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Nieuwe bruggen 
over E40 in Drongen 
Vervanging bruggen Kloosterstraat en Deinsesteenweg (N466)
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Vlot én veilig naar de overkant

Beste, 

 De bruggen van de Kloosterstraat en de Deinsesteenweg 
(N466) over de E40 dateren allebei van de jaren ’50. Ze 
zijn in zeer slechte staat en voldoen niet meer aan 
de huidige veiligheidseisen. Het Agentschap Wegen en 
Verkeer, dat alle bruggen over de snelweg beheert en 
onderhoudt, besliste daarom de  verouderde bruggen 
volledig af te breken en te vervangen.

De twee bruggen zijn belangrijke schakels tussen de 
dorpen aan weerskanten van de snelweg. Ze worden veel 
gebruikt door fi etsers en voetgangers, maar ook auto’s en 
vrachtwagens steken er de snelweg over. Het gebrek aan 
voorzieningen voor al dit verkeer zorgt vaak voor onveilige 
situaties. Stad Gent en Wegen en Verkeer maken daarom 
van de gelegenheid gebruik om de mobiliteitssituatie 
 rond de bruggen te verbeteren. Zo moet je er in de 
toekomst in alle veiligheid de oversteek kunnen maken, 
met zo weinig mogelijk confl icten tussen fi etsers en 
gemotoriseerd verkeer.

De werken zijn nog niet voor meteen. Als alles volgens 
plan verloopt, vindt in 2023 de eerste spadesteek plaats. 
Met deze folder willen we de buurt ruim op voorhand 
een eerste keer grondig informeren. Op de volgende 
pagina’s ontdek je hoe de bruggen eruit zullen zien, wat 
er verandert en wat de volgende stappen van het 
project zijn.

Veel leesplezier!

Waar zullen we werken?

Lijst met prioritaire kunstwerken

Deze bruggen staan allebei op de lijst met prioritaire 
kunstwerken van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
Dat is een lijst van alle bruggen en tunnels – ook wel 
‘kunstwerken’ genoemd – op Vlaamse gewest- en 
snelwegen die het dringendst aan vervanging of 
renovatie toe zijn.
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• Geen veilige fi ets- en voetpaden: op 
de brug ligt alleen een oud voetpad dat 
vandaag dienst doet als fi etspad. 

• Gevaarlijke situaties door 
vrachtverkeer: fi etsers en voetgangers 
zijn niet afgeschermd van het drukke 
vrachtverkeer naar het bedrijventerrein.

Brug 
Kloosterstraat
De brug aan de Kloosterstraat ligt aan de 
toegangsweg naar het bedrijventerrein Booiebos 
naast de E40. Bovendien is de brug een veel 
gebruikte oversteekplaats voor schoolgaande jeugd 
en lokale bewoners die de drukke Deinsesteenweg 
(N466) willen vermijden. 

Na de werken

De brug vandaag Door de Kloosterstraat te ontharden, verandert de circulatie. 
Met deze ingreep weren we zwaar en doorgaand verkeer uit Baarle. 

• Verkeer naar het industrieterrein kan 
niet langer via de Kloosterstraat en de 
woonkern van Baarle naar de E40 rijden. 
Alle auto’s en vrachtwagens rijden via 
de Baarleveldestraat en de brug naar de 
toegangsweg van het industrieterrein.

• Lokaal verkeer tussen Baarlevelde en 
Baarle is niet meer mogelijk via deze brug. 
In de plaats daarvan steek je de snelweg 
over via de brug van de Deinsesteenweg 
(N466).

Nieuwe brug met fi ets- en voetpad

• Op de nieuwe brug ligt een breed 
dubbelrichtingsfi etspad, afgeschermd van het 
verkeer met betonnen blokken. 

• De nieuwe brug wordt breder dan de huidige. 
Zo is er nog altijd voldoende plaats voor twee 
rijstroken, één in elke richting.

Groene berm in Kloosterstraat

• De Kloosterstraat wordt onthard tussen 
de Noordhoutstraat en de weg naar het 
industrieterrein. Dit gedeelte richten we in als 
groene berm langs de E40. 

Veilig fi etsen tot aan de rotonde

• Het dubbelrichtingsfi etspad op de brug wordt 
doorgetrokken tot aan het  kruispunt met 
de Kloosterstraat, Halewijnstationstraat en 
Baarleveldestraat. 

• De rotonde wordt heringericht zodat fi etsers 
veilig richting Halewijnkouter en Landegem 
rijden, zonder een auto of vrachtwagen 
te kruisen.

Meer ruimte onder de brug

• Onder de nieuwe brug is er meer ruimte voor 
de snelweg dan vandaag.

• Zo is er plaats voor de eventuele aanleg van 
een bredere pechtstrook  in de toekomst.

Filter aan Halewijnstationstraat

• We knippen de Halewijnstationstraat 
aan de kruising met de Baarleveldestraat. 
Dat betekent dat bestuurders niet meer 
via de Halewijnstationstraat richting de 
Kloosterstraat en de Deinsesteenweg (N466) 
rijden. 

Nieuwe fi etsverbinding naar Baarle

• We leggen een nieuw fi etspad aan als nieuwe 
verbinding tussen de noordkant van de 
brug (Halewijnstationstraat) en de zuidkant
(Kloosterstraat en de Noordhoutstraat). 

• Het fi etspad loopt onder de brug
door en brengt je zo veilig tot op het 
dubbelrichtingsfi etspad op de brug en de 
Industrieweg zonder een auto te kruisen.
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Brug Deinsesteenweg (N466)
Deze brug is deel van de drukke verbindingsweg tussen Deinze en Drongen. De brug krijgt heel 
wat verkeer te verwerken en is dringend toe aan vernieuwing.

De brug vandaag
• Verouderde fi etspaden: de fi etspaden 

op de brug zijn in slechte staat en zijn 
niet afgeschermd van het verkeer.  

• Korte oprit naar E40: de oprit richting 
Brussel onder de brug is relatief kort. 
Het verkeer dat de snelweg oprijdt, 
heeft weinig tijd om in te voegen.

Na de werken
Nieuwe brug met veilig fi etspad

• Fietsers krijgen meer plaats dankzij   nieuwe 
en bredere fi etspaden aan beide zijden 
van de rijbaan.

• Tussen het fi etspad en de rijbaan komt een 
betonnen scheiding.

Meer ruimte onder de brug

• Onder de nieuwe brug is er meer ruimte voor de 
snelweg dan vandaag. 

• Er komt plaats vrij om de pechstrook en 
veiligheidsstrook door te trekken onder de brug.

Langere oprit richting Brussel

• De oprit van de Brouwerijstraat naar de E40
richting Brussel wordt langer. 

• Zo hebben automobilisten meer tijd om veilig 
in te voegen op de snelweg.
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Gemotoriseerd verkeer van en naar Baarlevelde

Gemotoriseerd verkeer van en naar 
Deinsesteenweg (N466)

Fietsverkeer in beide richtingen

Weg afgesloten

Hoe rijd je in de toekomst?
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Waar staan we nu?
Vergunning ingediend, werken vanaf 2023 

Wegen en Verkeer heeft in juni 2022 een vergunning aangevraagd voor de brug van de 
Kloosterstraat, in juli volgt de aanvraag voor de Deinsesteenweg. 

Naar aanleiding daarvan organiseert stad Gent in het najaar van 2022 twee openbare onderzoeken, 
een per brug. Dan kan iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken, vragen stellen of opmerkingen 
indienen. In het kader van het openbaar onderzoek organiseren Wegen en Verkeer en stad Gent dit 
najaar ook een infomoment. Hier geven projectmedewerkers informatie over de werken, de planning en 
kan iedereen vragen stellen.

2024 - 2025
Werken

juni 2022 tot najaar 2022
Omgevingsvergunning

najaar 2022
Openbaar onderzoek

najaar 2022
Openbaar onderzoek

juli 2022 tot najaar 2022
Omgevingsvergunning

2023 - 2024
Werken

Brug Kloosterstraat Brug Deinsesteenweg (N466)

Wat is een openbaar 
onderzoek? 
Voor wijzigingen aan de openbare weg moet de opdrachtgever – in dit geval dus het Agentschap 
Wegen en Verkeer – een omgevingsvergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid. Bij zo een 
vergunningsaanvraag leggen we aan de hand van documenten en plannen uit hoe we het project 
aanpakken en wat het resultaat zal zijn. 

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag organiseert de stad of gemeente waar de werken plaatsvinden 
een openbaar onderzoek. Dat is een periode van 30 dagen waarin iedere burger de plannen kan inkijken, 
vragen kan stellen en opmerkingen of bezwaren indienen. Voor dit project vragen we twee aparte 
vergunningen aan, een per brug. Er lopen dus ook twee aparte openbare onderzoeken.

Hoe wordt het openbaar onderzoek aangekondigd?

Zodra het openbaar onderzoek start, lees je dit op:

• de website van de Stad Gent

• de website van Wegen en Verkeer

• gele affiches aan de bruggen 

Hoe kan je reageren?

Je kan alle documenten inkijken en bezwaren indienen via: 

• de website van Omgevingsloket Vlaanderen (omgevingsloketvlaanderen.be)

• aan de Balie Bouwen van de Stad Gent, na afspraak via www.stad.gent/baliebouwen 

• reageren kan ook per aangetekende brief met vermelding van het dossiernummer 
verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen (Botermarkt 1, 9000 Gent) 
of door een mail te sturen naar bouwen@stad.gent.

Een concrete startdatum voor de werken is er nog niet. Die is afhankelijk van de 
vergunningsaanvraag en de procedure om een aannemer aan te duiden die de werken  
zal uitvoeren.
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Hebben de bruggen iets te maken met 
het op- en afrittencomplex van Drongen?  

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Complex Drongen beschrijft de 
herinrichting van het op- en afrittencomplex Drongen (nr. 13) en de reorganisatie van de wegen 
die aansluiten op het complex. De bruggen van de Deinsesteenweg (N466), Kloosterstraat en de 
Ernest Solvynsdreef zitten mee in dit GRUP. Dit betekent dat het GRUP bepaalt wat de functie 
van deze bruggen wordt en welke bestemming ze krijgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelfs een 
bestemming als fi ets- en voetgangersbrug krijgen.

1
Veelgestelde vragen

Een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan of GRUP is een plan dat door het Vlaams Gewest wordt 
opgemaakt en waarin de bestemming van een gebied wordt bepaald en vastgelegd.

Euh, een GRUP?

2 Betekent het vervangen van de bruggen dat de locaties van het op- en 
afrittencomplex in Drongen en de uitbreiding van het bedrijventerrein 
Booiebos vastliggen?

De plannen voor de bruggen hebben geen invloed op de beslissing voor de herinrichting van 
het complex Drongen en de uitbreiding van het bedrijventerrein Booiebos. De bruggen worden 
zo ontworpen dat ze passen in de plannen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein 
en het op- en afrittencomplex, maar ze kunnen ook een bestemming krijgen als fi ets- en 
voetgangersbrug of als brug voor lokaal verkeer.

3 Waarom wacht Wegen en Verkeer de uitspraak van het op- en 
afrittencomplex in Drongen niet af?

De twee bruggen in Drongen zijn in slechte staat en dringend toe aan vernieuwing. Wegen en 
Verkeer kan niet wachten op de uitkomst van de GRUP-procedure van het complex Drongen. 
Die procedure zit nog maar in de eerste fase, wat betekent dat het nog jaren kan duren voor 
er een beslissing valt. Om de veiligheid te garanderen, moet Wegen en Verkeer deze werken 
sneller uitvoeren.

Werken in de buurt
Renovatie bruggen 
Ernest Solvynsdreef en Moorstraat

Wat?
Grondige renovatie van twee bruggen 
over de E40

Wanneer?
1 juni 2022 – oktober 2022

Hinder?
• Bruggen afgesloten voor alle verkeer, lokale 

omleidingen aangeduid voor auto’s en fi etsers

• Beperkte hinder op de snelweg 

Renovatie Goedingebrug

Wat?
Grondige renovatie van autosnelwegbrug 
over de Leie

Wanneer?
Vanaf 2025

Hinder?
• Fietsbrug afgesloten, lokale omleiding 

aangeduid voor fi etsers

• Beperkte hinder op de snelweg

Lees meer over het op- en afrittencomplex op 
wegenenverkeer.be/gent

Meer informatie over deze werken 
op wegenenverkeer.be/gent en wegenenverkeer.be/deinze
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wegenenverkeer.be/drongen

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

09 276 26 00 

Blijf op de hoogte

Agentschap Wegen en Verkeer 
Koning Albert II-laan 20 bus 4  
1000 Brussel  
wegenenverkeer.be


