
 

 
 

 

 

 

 

Persbericht W&Z: Voorbereidende werken nieuwe 

‘passerelle’ Wetteren van start 
Dinsdag 11 oktober 2016 
 
Op 17 oktober 2016 starten de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe 

voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde in Wetteren. Die moet zorgen voor een veiligere 
en vlottere oversteek voor zachte weggebruikers tussen het centrum van Wetteren en 
Overschelde. De nieuwe brug sluit aan op het stadsvernieuwingsproject ‘Wetteren aan de 
Schelde’. 

 
De komende maanden zullen op beide Scheldeoevers 
nutsleidingen worden verplaatst waar de funderingen 

van de nieuwe brug moeten worden gelegd. Eandis 
begint op 17 oktober 2016 op linkeroever 
(Overschelde) met de vernieuwing van de 
nutsleidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom. 
Op hetzelfde ogenblik zal Eandis daar ook de 
straatverlichting vernieuwen en de kabels van deze 
verlichting ondergronds brengen. Aansluitend, op 24 

oktober, start Aquafin met de vernieuwing van het 
rioleringsstelsel.  
 
Op rechteroever (kant centrum) zal Eandis op 7 

november 2016 starten met het verplaatsen van nutsleidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom. 
Als deze voorbereidende werken volgens planning verlopen, zullen ze tot eind december 2016 duren. 

Aansluitend start de aannemer, een tijdelijke handelsvereniging van BAM Contractors en Aelterman, in 
opdracht van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Wetteren met 
de bouw van de nieuwe brug.  
 

Omleiding voorzien 
 
Uit veiligheidsoverweging zal op linkeroever, voor de volledige duur van alle werken, het gedeelte van de 

Tragelweg tussen het pleintje aan Kapellendries en de locatie van de nieuwe brug aan bedrijven Agref en 
Fiebra-Maes volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer; zowel voor autoverkeer als voor fietsers 
en voetgangers. Deze maatregel is nodig aangezien de beschikbare ruimte aan de Tragelweg zeer 
beperkt is. 
 
Samen met de gemeente Wetteren werd een omleiding uitgewerkt. Deze omleiding bestaat uit een 
kortere omleiding voor fietsers en voetgangers via een onverhard fietspad langs de Kasterstraat en 

Kapellendries en een langere omleiding via een verhard pad langs Kalkenvaart voor auto’s en fietsers die 
geen gebruik wensen te maken van het onverharde pad. 
 
Op rechteroever zal de Scheldekaai voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten wanneer de 
nutsleidingen worden verplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen op rechteroever het voetpad op de 
Scheldekaai blijven gebruiken. Voor het autoverkeer geldt een omleiding via de Jan Broeckaertlaan 

(N416) voor het doorgaand verkeer, of via de Wegvoeringstraat voor het bestemmingsverkeer. Alleen 

wanneer in een latere fase het brugdek van de nieuwe brug zal worden gemonteerd (duur: circa drie 
weken), zal ook op rechteroever alle verkeer (dus ook voetgangers en fietsers) uit veiligheidsoverweging 
worden omgeleid. 
 
Waarom een nieuwe brug? 
 



 

 
 

 

 

 

 

De bestaande brug voldoet niet meer aan de huidige comfort- en gebruikseisen. En dat terwijl ze zeer 
frequent gebruikt wordt. Daarom zal ongeveer 200 m stroomafwaarts de huidige brug een nieuwe brug 
worden gebouwd die zowel esthetisch als op vlak van gebruikscomfort wel aan de hedendaagse normen 
voldoet. 

 
Er is gekozen voor een zogenaamde tuikabelbrug. Dat is een stalen brug uit één geheel, die met kabels 
vastgehangen wordt aan een pyloon op linkeroever. De nieuwe brug spant zich met een lengte van zowat 
75 m over de Schelde tussen de Tragelweg op linkeroever en het nieuwe marktplein van het 
stadsvernieuwingsproject Wetteren aan de Schelde. Op linkeroever zal een aanloophelling naar de brug 
worden gebouwd. Tegelijk zullen ook de Tragelweg en het pleintje aan Kapellendries worden 
heraangelegd. 

 
Het einde van al deze werken wordt verwacht tegen juli 2018. 
 
Lees hier het persbericht na dat n.a.v. de plannen voor de brug werd verstuurd. 

Onderaan dit bericht kan u ook enkele visualisaties van de nieuwe brug ophalen. 
 

Meer informatie 
 
Carolien Peelaerts  – Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde  
Tel. 03 224 67 19 – gsm 0498 94 58 88 
 
Flyer nieuwe voetgangers- en fietsersbrug Wetteren 
 

Plattegrond nieuwe voetgangers- en fietsersbrug Wetteren 
 
Simulatiebeelden 
 
Noordwestelijke aanblik 
Zuidwestelijke aanblik 
Gezicht op de brug 

Jaagpad en tragelweg 

Aanloophelling richting Kapellendries 
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