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Wegenwerken | februari 2021 

 

Mobiliteitsclub VAB is bezorgd over de effecten van 

noodherstellingen aan bruggen en van winterschade 

Om extreme verkeershinder en zware verkeersongevallen aan de 

noodherstelling van de brug op de E313 bij Westerlo te voorkomen 

helpt VAB met enkele adviezen voor overheid, bedrijven en 

weggebruikers 

 

VAB beseft dat de bereikbaarheid van Antwerpen op het spel staat, en dit niet enkel dit voorjaar maar ook 

de volgende 10 jaar. Er komen een heleboel wegenwerken op ons af, waarvan een deel al gebudgetteerd 

en gepland is. Maar daar bovenop komen tal van onverwachte noodherstellingen omdat er voor het 

noodzakelijke onderhoud van de gewestwegen en bruggen alsnog te weinig budget voorzien is. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij de brug op de E313 in Westerlo. Deze werken starten begin maart en zullen in 

totaal 12 weken duren, en zeer grote hinder veroorzaken. Daarnaast zal op heel wat gewestwegen door de 

combinatie van onderhoudsachterstand en de winterschade, als gevolg van een extreem zware winter, ook 

noodherstellingen nodig zijn dit voorjaar. De capaciteit van alternatieve routes zal daardoor afnemen. 

VAB roept de Vlaamse regering op om meer te investeren in onderhoud en daardoor een betere planning 

en afstelling van alle wegenwerken mogelijk te maken, om in de toekomst dit soort “rampscenario’s” te 

vermijden. 

 

De VAB-adviezen: 

1. Om onverwachte wegenwerken met extra veel hinder te vermijden moet je meer budget voorzien, 

zodat een totaal onderhoudsplan opgesteld kan worden waarin ook alle bruggen, tunnels en 

gewestwegen zijn opgenomen. 

2. De fiets blijkt het belangrijkste alternatief: versneld uitrollen van veilige fietsroutes in kader van 

de woon-werkverplaatsingen en bereikbaarheid van Antwerpen, Brussel en Gent  

3. Gecombineerde mobiliteit wordt belangrijker: mobipunten met goede voorzieningen voor de 

fiets, met veilige en gratis fietsparkings waardoor de fietser vlot kan overstappen op bus, tram of 

trein. 

4. Bedrijven moeten telewerken blijven stimuleren want er komen de komende jaren veel 

wegenwerken op ons af. 

5. Gezien E313 een risicoweg is voor zware kop-staartaanrijdingen moet er extra aandacht gaan 

naar ongevalspreventie bij wegenwerken. 
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1. Meer budget voorzien en een totaal onderhoudsplan opstellen 

 

 Het onderhoudsprogramma voor de snelwegen ligt op kruissnelheid 

Het jaarlijks onderhoudsprogramma voor 1.300 kilometer autosnelwegen ligt al enkele jaren op 

kruissnelheid waardoor de grote achterstand van 10 jaar geleden is ingehaald. Nog slechts 5,6 % 

van de snelwegen bevindt zich in zeer slechte staat (dit is een halvering op 5 jaar tijd).  

 

 Met de toestand van de 5.700 kilometer gewestwegen is het veel erger gesteld 

Naargelang de provincie loopt het aandeel gewestwegen dat dringend onderhoud nodig heeft op 

tot 27% van het netwerk, en dit dreigt nog verder op te lopen. VAB verwacht dat het aantal 

wegenwerken op gewestwegen noodzakelijkerwijze zal toenemen. Belangrijk is dat deze werken 

gespreid worden zodat een betere planning mogelijk wordt. Dit vergt extra investeringen, bovenop 

het huidige budget. 

 

Percentage gewestwegen met onvoldoende (gegevens AWV) 

Provincie % 

Antwerpen 17% 

Vlaams-Brabant 27% 

 

 

 Alarmerend is dat van de 2649 bruggen in beheer van het Vlaams gewest, 593 (22%) in 

slechte tot zeer slechte staat is  

De onderhoudsachterstand is zo groot dat we nu al geconfronteerd worden met noodherstellingen 

(viaduct in Westerlo op de E313 met 2x 6 weken zeer zware verkeershinder) of zelfs afsluiting 

(brug over E313 in Wommelgem).  

Vlaams minister Lydia Peeters voorzag in 2020 50,5 miljoen euro budget voor onderhoud en 

investeringen in bruggen, maar er zijn momenteel 42 bruggen op de lijst van ‘prioritaire 

kunstwerken’, en het onderhoud van het viaduct van Gent kost al meer dan 40 miljoen euro 

(gespreid over 2 jaar). Hier is dus zeker extra budget nodig in 2021 om te starten met een 

inhaaloperatie.1 

VAB is alvast tevreden met het Vlaamse relanceplan (mee gefinancierd door Europa) waarbij 

minister Peeters extra budgetten in 2021 en 2022 voorziet om een deel van de achterstand bij het 

 

1 Blijkt uit analyse van VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/05/onderzoek-bruggen/ 
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onderhoud van bruggen en tunnels weg te werken. Natuurlijk moet deze inhaaloperatie de jaren 

nadien nog verder gezet worden. 

 

 Er wordt de komende tien jaar ook nog op de belangrijkste ringwegen gewerkt 

Tien jaar wordt er gewerkt aan de Oosterweel, met soms zeer grote verkeershinder. Nog nooit 

werden we geconfronteerd met dergelijke ingrijpende wegenwerken op vlak van verkeershinder 

en duurtijd. De impact op het verkeer wordt nog groter wanneer in die periode ook de werken aan 

de ring van Brussel en Gent van start gaan. 

 

2. Versneld uitrollen van veilige fietsroutes voor woon-werkverkeer 

 

In februari 2020, voor de aanvang van de coronacrisis, heeft mobiliteitsclub VAB voor het eerst een 

Wegenwerken-Barometer georganiseerd. Ze gaf de opdracht aan het onderzoeksbureau Ipsos om via een 

representatieve steekproef 3.000 personen te bevragen.  

De centrale vraag was: Wat doe je als er structurele, lang durende wegenwerken op de route naar je werk 

voor veel hinder zorgen? 

Hieruit blijkt dat werknemers de keuze van hun vervoermiddel nauwelijks wensen te wijzigen: 65% geeft 

aan met de auto te blijven rijden bij ingrijpende wegenwerken. In de provincie Antwerpen blijft zelfs 70% 

met de auto rijden. Wie in het centrum van een stad woont, blijkt minder auto-afhankelijk (60%) en zou ook 

sneller een ander vervoermiddel overwegen (53%) 

Algemeen genomen zal 37% een ander vervoermiddel overwegen. De grote meerderheid, 23% kiest in dat 

geval voor de fiets.  

De fiets blijft dus het sterkste alternatief voor de auto, en vooral jongere generaties (27% bij de 18-35-

jarigen) en inwoners van een grote stad (26%) zullen hiervan gebruik maken.  

Volgens VAB is het daarom extra belangrijk om nu werk te maken van een versnelde uitrol van veilige 

fietsroutes voor woon-werkverplaatsingen en de bereikbaarheid van Antwerpen, Brussel en Gent te 

verhogen voor fietsers.  

Ook bedrijven kunnen het gebruik van de fiets in woon-werkverkeer nog verder stimuleren (door bv. het 

aanbieden van leasingfietsen (uit de Wegenwerken-Barometer blijkt dat 14% dit nu al aanbiedt) en de 

maximale fietsvergoeding. 

Ook hier voorzien het Vlaamse relanceplan en minister Peeters een versnelde uitrol van fietsvoorzieningen. 

In 2021 en 2022 worden telkens meer dan 300 miljoen aan veilige fietsvoorzieningen besteed. Deze 

inspanning wordt zeer gewaardeerd door VAB met de hoop dat deze ook na 2022 wordt doorgezet.  

 

3. Mobipunten kunnen ook een belangrijke rol spelen mits goede 

(fiets)parkings 
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Wie op langere afstand van het werk woont, zal gebruik maken van het openbaar vervoer (10%). Heel 

belangrijk is daarbij de bereikbaarheid van de haltes en de stations. VAB pleit daarom voor de uitrol van 

mobipunten, waarbij zeker ook het accent moet liggen op goede en gratis parkeervoorzieningen voor 

fietsen.  

Om gecombineerde mobiliteit te waarborgen, blijkt uit de VAB-Mobiliteitsbarometer dat fietsenstallingen 

aan (trein)stations slecht scoren op vlak van diefstalveiligheid (54% vindt dit helemaal niet goed). Het 

belang van veilige fietsenstallingen zal ook nog verder toenemen, naarmate het belang van fietsen in de 

toekomst zal toenemen.  

4. Bedrijven moeten telewerken blijven stimuleren  

 

In de Wegenwerken-Barometer gaf slechts 27% van de respondenten aan dat de mogelijkheid tot 

thuiswerken er was. “Gelukkig” heeft de coronacrisis dit proces versneld, en kan er nu veel vaker 

thuisgewerkt worden. De tweede lockdown (sinds november) heeft de telewerkcijfers opnieuw doen stijgen 

ten opzichte van de zomer van 2020, maar tegenover de eerste lockdown wordt er nu al minder thuis 

gewerkt (info Attentia). In november werkte ‘slechts’ 32,5% van de bedienden van thuis, terwijl dat in april 

nog 41% was. 

Opvallend is dus dat er wel een soort van “telewerkmoeheid” ontstaat. Toch blijft het volgens VAB ook na 

de coronacrisis nog belangrijk om telewerken te blijven stimuleren, want met de werven die op ons 

afkomen de komende jaren gaan we anders heel veel stil staan. Er is namelijk geen reservecapaciteit op 

de weg om de verkeersstromen bij wegenwerken om te leiden of over het secundaire wegennet te sturen.  

De groei van het wegverkeer heeft zich gespreid over de dag, en over het volledige wegennet van 

autosnelwegen en secundaire wegen. We hebben alle capaciteit opgebruikt, zeker in Antwerpen, Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de regio’s waar de impact van de wegenwerken zich zal doen voelen. 

5. Preventie van kopstaart aanrijdingen met vrachtwagens wordt zeker 

op de E313 heel belangrijk 

Uit een diepteanalyse van ongevallen met vrachtwagens van VIAS (2019), blijkt dat bij 28% van de 

geanalyseerde ongevallen wegenwerken aan de gang waren. De aanwezigheid van file speelt bovendien 

ook een rol in 19% van de ongevallen met vrachtwagens op autosnelwegen. Op plaatsen met structurele 

congestie, zoals op de E313 tussen Geel en Antwerpen, is dat aandeel nog groter.  

De E313 is ook een risicoweg voor dodelijke kopstaart aanrijdingen, dit blijkt uit een syntheserapport van 

het verkeerscentrum. Het vrachtverkeer vult ongeveer één derde van de E313 en dit kan op sommige 

tijdstippen oplopen tot meer dan de helft. In de eerste coronalockdown is het aandeel vrachtwagens nog 

verder gestegen: 

Intensiteit % vrachtwagens op de E313 Geel-West tot Geel-Oost 

(verkeersindicatoren AWV) 

Maand 2019 2020 

Januari  18% 17% 

Februari  18% 17% 

Maart  17% 25% 

April 18% 31% 
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Tijdens de spitsen valt het aandeel vrachtwagens wat terug, voornamelijk als gevolg van een toename van 

het aantal personenwagens.  

Op de E313 is het aandeel fileongevallen in de rijrichting van Antwerpen (24%) hoger dan in de rijrichting 

van Luik (16%) en dat is ongetwijfeld gelinkt aan de hogere filekans.  

Overal op de E313 komt er ook regelmatig file voor door ongevallen en ten gevolge van het onverwachte 

karakter van deze files zijn deze potentieel gevaarlijker voor ongevallen.  

Volgens VAB voldoen de bestaande criteria voor signalisatie van wegenwerken niet voor de aankomende 

werven. VAB ziet daar twee redenen voor: 

• Hoog aantal vrachtwagens op de route die vanwege hun tonnage een zeer grote impact hebben bij 

een ongeval op slachtoffers, verkeershinder en bijkomende ongevallen. 

• We zijn alsmaar vaker afgeleid in het verkeer en houden enkel nog rekening met up-to-date en 

opvallende verkeersboodschappen. 

De 4 suggesties van VAB om het verrassingseffect van een file te vermijden:  

1. Op tijd de staart van de file aankondigen: 

Gebruik maken van borden voor filestaartbeveiliging zoals op de E17 richting Antwerpen bij de 

Oosterweelwerken. De aankondigingen moeten duidelijk zijn voor alle bestuurders (ook 

buitenlandse), bv. door het gebruik van pictogrammen, maar ook door de filewaarschuwing niet enkel 

rechts maar ook links van de rijbaan te plaatsen. 

2. Op tijd de snelheid afbouwen:  

We moeten erover waken dat de snelheid al in aanloop van de werfzone omlaag gaat, dit kan onder 

andere door snelheidscontroles voor de werfzone Uit onderzoek blijkt dat de snelheid van 

weggebruikers best al in de zone voor het begin van wegenwerken gecontroleerd wordt, aangezien 

al voor de werfzone complexe manoeuvres gebeuren en files ontstaan.  

3. Het aantal manoeuvres beperken voor de werfzone:  

De volle lijn tussen de twee rijstroken kan dus ook al beter vroeger beginnen zodat die onnodige, 

complexe weefbewegingen er zoveel mogelijk uitgehaald worden.  

4. Erover waken dat bestuurders alert blijven en niet met andere zaken bezig zijn:  

Uit een analyse van de ongevallen op de E17 bij de werken aan het viaduct Gent-Brugge blijkt dat 

35% van de bestuurders afgeleid waren door een gsm, tablet enz. en dat de tussenafstanden 

geregeld niet gerespecteerd werden. Controles hierop zijn dus ook zeer belangrijk. 

 


