
Online infosessie – 27 september 2022

Vervanging brug Kloosterstraat over E40 
Drongen

De infosessie start zo dadelijk



Lara ROGIERS - CONNECT

Verwelkoming en 
huisregels



• Zet je microfoon uit. 
• Vragen tijdens de sessie: noteer ze in de chat. 

• Vragen worden op het einde van de sessie beantwoord. 
• Individuele vragen: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be 

Huisregels 



Stefan HEUNINCK -
Projectmanager Wegen en 
Verkeer

David COVENT
Mobiliteitsadviseur Stad GENT

Jef SCHOENMAEKERS –
Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer

Panelleden



- De 5 W’s

- Hoe zal de nieuwe brug 
eruit zien?

- Kloosterstraat-Industriepark

- Hoe pakken we de werken 
aan?

- Communicatie

Programma



Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer

Wie, wat , waar, 
wanneer en 
waarom?



• Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

• Verantwoordelijk voor het beheer van de Vlaamse autosnelwegen, 
gewestwegen en fietspaden, bruggen en tunnels 

• Partner: Stad Gent

Wie? 



Waar?



• Afbraak en vervanging van de brug in de Kloosterstraat over de E40. De 
brug wordt:
• hoger - rekening houdend met de huidige benodigde ruimte voor 

het autosnelwegverkeer
• langer - ruimte geven voor pechstroken, veiligheidsstroken en 

veiligheidsconstructies op de E40
• breder - ruimte geven voor veilige fietspaden en zware verkeer 
• toekomstgericht - ruimte voor pechstroken E40, herinrichtbaar 

voor lokaal verkeer of zelfs enkel fietsverkeer, ….

Wat gaan we doen?



• Daarna: Afbraak en vervanging van de brug in de N466 Baarledorpstraat 
over de E40. De brug wordt: 
• hoger - rekening houdend met de huidige benodigde ruimte voor 

het autosnelwegverkeer
• langer - ruimte geven voor pechstroken of langere inritten en 

veiligheidsstroken op de E40
• heringericht - ruimte geven voor veilige fietspaden en voetpaden
• toekomstgericht - ruimte voor pechstroken E40, uitbreidbaar voor 

extra rijstroken N466, ….

Wat gaan we doen?



• Kloosterstraat: Start maart 2023- einde werken november 2023
• Werken in verschillende fasen om hinder te beperken

• Voorbereiding: aanleg tijdelijke ontsluiting Industrieterrein E40
• Afbraak bestaande brug: nacht zaterdag op zondag

afsluiting E40 in beide rijrichtingen
• Bouw nieuwe brug: april - november 2023: 

verkeer E40 op versmalde rijstroken in beide rijrichtingen
Kloosterstraat afgesloten, omleiding Moorstraat en N466 
Deinsesteenweg/Baarledorpstraat
nachtelijke afsluiting E40 voor plaatsing balken en brugdek

Op-en Afrittencomplex Drongen blijft open

Wanneer?



Bruggen dringend aan vervanging toe

• De bruggen Kloosterstraat, N466, Solveynsdreef en Goedingebrug zijn 
in zeer slechte staat. 

• De vervanging kan niet wachten op het GRUP Complex Drongen. Aan de 
Solveynsdreef volstaan instandhoudingswerken, de andere bruggen 
moeten vervangen worden. Ze zullen herbouwd worden op de huidige 
locatie en worden zo ontworpen dat ze maximaal aanpasbaar zijn. 

Deze werken hebben geen invloed op de beslissing over het lopende 
planproces voor Complex Drongen. 

Waarom?



1- Kloosterstraat - 2023
2 - N466 Deinsesteenweg /Baarledorpstraat  - 2024
3 - Ernest Solvynsdreef – renovatie 2022
4 - Brug over de Leie – Goedingenbrug - 2025

Waarom?



Stefan HEUNINCK
Projectleider Wegen en Verkeer

Hoe zal de 
nieuwe brug 
eruit zien?



Probleempunten:

● De brug heeft structurele problemen en is te laag
● Vanwege aanrijdingen is de prioriteit sinds 2019 opgeschaald.
● fietspaden zijn onveilig
● Leuningen zijn verouderd
● Weinig ruimte voor fietsers en auto’s.
● De fundering van de brug naast de rechterrijstrook, waardoor er geen ruimte is voor pechstroken

Met de vernieuwing van brug zorgen we voor :

● Veiligheid op de E40: door langere brug is er ruimte voor 3 rijstroken én volwaardige pechstrook
● Veilige fietspaden: we leggen op de brug een dubbelrichting fietspad van 3m aan afgescheiden 

van de weg en voetpaden.
● Een nieuwe brugleuning met een hoogte van 1,20 meter.
● De aansluitende wegen, Kloosterstraat en Industriepark Drongen, worden verbreed tbh fietspad

Brug Kloosterstraat



Brug Kloosterstraat



Brug Kloosterstraat



Voor een veilige ontsluiting voor het fiets- en voetgangersverkeer wordt een fietsverbinding met de 
Noordhoutstraat voorzien.

De fietsers worden onder de brug geleid:

Brug Kloosterstraat



David COVENT
Mobiliteitsambtenaar Stad Gent

Kloosterstraat -
Industriepark

Toekomstige 
situatie



• Voor een veilige fietsverbinding wordt de Kloosterstraat voorzien van 
een dubbelrichtingsfietspad

• De huidige rotonde Baarleveldestraat - Halewijnstationstraat -
Kloosterstraat heeft geen fietspaden

• Binnen de bestaande openbare 
ruimte  geen plaats voor 
fietspaden, zeker niet 
dubbelrichting

Kloosterstraat



De huidige rotonde is niet voorzien op de beweging van zwaar 
vrachtverkeer in combinatie met actieve weggebruikers

↕

De Kloosterstraat is vandaag en blijft de ontsluitingsweg voor 
Industrieterrein Booiebos

=> De rotonde wordt heringericht voor de veilige ontsluiting van het 
zwaar verkeer Industrieterrein en de veilige ontsluiting van het 
fietsverkeer

Kloosterstraat



Kloosterstraat
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Kloosterstraat



Verkeerssituatie:

● Verkeersfilter 1: Baarleveldestraat

● Verkeersfilter 2: Industriepark-
Drongen <> Baarle

● Fietsers kunnen alle bewegingen 
nog maken

● Verbinding Kloosterstraat met 
Halewijnstationstraat enkel voor 
hulpdiensten

Kloosterstraat



● Industriepark wordt via Baarleveldestraat - Kloosterstraat ontsloten 
naar en van N466 Deinsesteenweg - Baarledorpstraat

● Kloosterstraat fietsverbinding tussen Baarle en Baarleveld

Woon-werkverkeer en vrachtverkeer Industriepark en fietsers scheiden van 
lokaal verkeer

→ Filter Kloosterstraat naar Industriepark Drongen

→ Fietsontsluiting naar Noordhoutstraat

Kloosterstraat



● Mobiliteitsstudie toegevoegd aan omgevingsaanvraag
opgelet: Theoretisch model, dus nood aan interpretatie

● Doelstelling mobiliteitsstudie: 
Mobiliteitseffecten inschatten om flankerende maatregelen te 
onderzoeken. Dit in samenwerking met gemeente Deinze.

Impact op omgeving



Metingen - eerste bevindingen:
● Kloosterstraat centrum Baarle enorm belast (schoolomgeving)
● aandeel verkeer komende van Landegem + Vinderhoute

Impact op omgeving



Voorspelde gewenste effecten:

● toename Baarleveldestraat naar/van N466
● toename R4 en snelwegen

Voorspelde ongewenste effecten:

● N437 Biebuyckstraat +  Damstraat
● Moerstraat van BT Booiebos naar N437 

Damstraat
● Omgeving Varendriesstraat + Raapstraat 

(enkel OS)

Impact op omgeving



Stefan HEUNINCK
Projectleider Wegen en Verkeer

Hoe pakken we 
de werken aan?



● Aanleg tijdelijke op - en afrit E40 voor Industriepark booiebos
● Aanleg tijdelijke rondweg in Industriepark booiebos

Voorbereidende fase



Aanleg tijdelijke rondweg in Industriepark booiebos

Voorbereidende fase



● Industriepark booiebos: tijdelijke op - en afrit E40, Moorstraat

● Lokaal verkeer: Moorstraat en N466 Baarledorpstraat –
Deinsesteenweg

● Fietsverkeer: N466 Baarledorpstraat – Deinsesteenweg, aan de 
aansluiting van de Baarleveldestraat naar de Baarledorpstraat wordt 
bekeken om met tijdelijke verkeerslichten te werken.

Kloosterstraat Omleiding verkeer 



Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer

Contact en 
communicatie



● Website: www.wegenenverkeer.be/drongen

● digitale nieuwsbrief 
● Persoonlijke communicatie bij individuele hinder

○ Individuele brief, e-mail, telefoon of plaatsbezoek
● Lokale communicatiekanalen van gemeente/stad
● Omgevingsmanager
● Individuele vragen: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be 

Communicatie

http://www.wegenenverkeer.be/erpe-mere


● Brugfiguur tussen projectpartners/aannemer en 
ondernemers/bewoners
○ Luistert naar vragen, opmerkingen en suggesties
○ Bespreekt deze met de werfleiding
○ Geeft snel en concreet antwoord

Omgevingsmanager



Online infosessie – 27 september 2022

Vervanging brug Kloosterstraat E40 
Drongen

Vragen?


