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Samen verkennen we een duurzame 
toekomstvisie voor viaduct én omgeving

COMPLEX PROJECT VIADUCT GENTBRUGGE
Een project van De Werkvennootschap en Departement Omgeving met de  
betrokkenheid van Stad Gent en de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke.   viadewebsite.be

Complex Project 
Viaduct Gentbrugge  

in 11 vragen
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Op zoek naar een toekomstvisie 
voor het viaduct én de omgeving...

...via de procedure Complex Project
in 4 fasen. 

de verkenningsfase

de onderzoeksfase

de uitwerkingsfase

de uitvoeringsfase

de startbeslissing

de voorkeursbesluiten

het projectbesluit
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De renovatiewerken aan het viaduct van 
Gentbrugge startten in april 2020 en zorgen voor 
een veilig viaduct de komende jaren. Daarnaast 
kijkt de Vlaamse Overheid ook naar de lange 
termijn. De opmaak van die toekomstvisie gebeurt 
via de procedure Complexe Projecten.  
De doelstelling van de procedure is te komen tot 
een duurzame, geïntegreerde mobiliteitsoplossing 
ten voordele van het hele gebied. 

De Werkvennootschap en het Departement 
Omgeving zijn de opdrachtgevers van die eerste 
fase: de Verkenningsfase. Verder zijn ook de 
stad Gent en de gemeenten Melle, Merelbeke en 
Destelbergen betrokken. 

Bovendien komen nu al verschillende thema’s 
aan bod: infrastructuur, leefbaarheid, economie, 
proces en belanghebbenden. Hiervoor werd 
een studieteam aangesteld die de verschillende 
disciplines combineren. 

In dit boekje komt u via elf vragen meer te  
weten over het Complex Project. 
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de verkenningsfase

de onderzoeksfase

de uitwerkingsfase

de uitvoeringsfase

de startbeslissing

de voorkeursbesluiten

het projectbesluit

1. Wat is de procedure 
Complexe Projecten?

De procedure Complexe Projecten is een 
methode van de Vlaamse Overheid om complexe 
infrastructuurprojecten te onderzoeken en 
eventueel uit te voeren. De doelstelling van 
de procedure is om projecten efficiënter en 
kwaliteitsvoller te organiseren. Dit vraagt meer 
dan enkel het oplossen van de verkeers- en 
bereikbaarheidsproblematiek. Het gaat het ook 
over de leefkwaliteit, de omgeving en de economie. 

De procesaanpak van Complexe Projecten heeft 
ook op vlak van participatie een meerwaarde. 
Vanaf het begin worden alle belanghebbenden 
betrokken bij de wijze waarop het project tot  
stand komt.

De aanpak bestaat uit vier fasen: Verkenningsfase, 
Onderzoeksfase, Uitwerkingsfase en 
Uitvoeringsfase. De overgang van een fase gebeurt 
na een beslissing van de de Vlaamse Regering. Op 
dit moment bevindt het Complex project zich in 
de eerste fase. Voor het Complex Project Viaduct 
Gentbrugge beslaat de Verkenningsfase één jaar.

projectdefinitie en 
procesaanpak scherpstellen

de beste oplossing
zoeken

bepalen hoe het project
zal uitgevoerd worden

de werken zo efficiënt 
mogelijk laten verlopen

Meer info vind je op:
www.complexeprojecten.be
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2. Waarover gaat 
de Verkenningsfase?

Via momenten

In de Verkenningsfase gebeurt een grondige 
analyse van het probleem, het gebied en de 
belanghebbenden. We werken een heldere 
probleemstelling, projectdoelstellingen en 
een manier van samenwerken uit. Aan het 
einde van de Verkenningsfase leveren we twee 
documenten op, de inzichtennota en  
de procesnota. 

Het einde van de opdracht is voorzien voor 
december van dit jaar. 

Na de Verkenningsfase beslist de Vlaamse 
Regering of de Onderzoeksfase van start kan 
gaan. Dit noemen we de startbeslissing. 

De Procesnota omschrijft de 
grote lijnen van het te volgen 
proces en de mogelijke 
samenwerking met de 
belanghebbenden. 

De Inzichtennota beschrijft 
het probleem en de 
projectdoelstellingen; en 
motiveert zo of het project 
voor de procedure in 
aanmerking komt. 
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3. Hoe pakken wij de 
Verkenningsfase aan?

Omdat het Complex Project verder wil kijken dan de 
infrastructuur van het viaduct koos het studieteam voor een 
aanpak vanuit drie hoofdthema’s: Mobiliteit en Infrastructuur, 
Ruimte en Leefbaarheid, Proces en Belanghebbenden. 

De thema’s Ruimte en Leefbaarheid, Mobiliteit en 
Infrastructuur en Proces en Belanghebbenden worden op 
drie schaalniveaus bekeken: Gewest, Stadsregio en Wijken.
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Voor het thema Ruimte 
en Leefbaarheid gaan we 
in op zaken zoals open en 
publieke ruimte, woon- en 
werkomgevingen maar ook 
ontwikkelingspotenties, 
landschap, leefkwaliteit, 
luchtkwaliteit en 
geluidshinder.

Voor het thema Mobiliteit 
en Infrastructuur 
benaderen we vanuit de 
verschillende schaalniveaus 
verkeersstromen, 
infrastructuur, shift in 
mobiliteit en de technische 
mogelijkheden. 

Voor het thema Proces 
en Belanghebbenden ligt 
de focus op het proces 
en de samenwerkingen 
binnen het project. We 
kijken hierbij zowel naar 
belanghebbenden, 
samenwerkingen, visie- 
en agendavorming. 
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4. Welk gebied 
onderzoeken we?
Hoewel het viaduct de aanleiding en de titel is 
van het Complex Project, is het studiegebied 
hiertoe niet beperkt. Meer zelfs, in de 
Verkenningsfase willen we juist kijken hoe ver 
de probleemstelling reikt. 

Alle afbakeningen (ook wel scope of 
perimeter genoemd) die u ziet in de 
Verkenningsfase dienen louter om 
kaartmateriaal op te maken of gegevens  
te verzamelen. Het duurt zeker nog tot ver 
in de Onderzoeksfase alvorens een definitief 
projectgebied wordt vastgelegd. Tot dan  
kan het studiegebied veranderen door  
nieuwe inzichten. 
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De Werkvennootschap kreeg de opdracht van de 
Vlaamse Overheid om samen met het Departement 
Omgeving de Verkenningsfase te coördineren.

Dit gebeurt in samenwerking met een studieteam 
dat verschillende expertises bundelt: ingenieurs, 
stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperten, 
leefbaarheidsexperten, procesbegeleiders en 
communicatie-experten.

Daarnaast zijn ook de belanghebbenden zeer 
belangrijk. We bedoelen hiermee alle partijen die 
interesse hebben om mee na te denken over de 
toekomstvisie. Zo zijn vanaf het begin de besturen 
van de stad Gent en de omliggende gemeenten 
Melle, Merelbeke en Destelbergen nauw betrokken, 
alsook lokale en bovenlokale administraties, 
experten, middenveldorganisaties en verschillende 
burgerbewegingen. Vanaf de ViaCocreatieweek 
krijgen ook niet georganiseerde burgers de kans om 
zich te informeren en aan te sluiten bij het proces. 

5. Wie zit er rond de tafel?

“Het proces van het Complex 
Project Viaduct Gentbrugge 
neemt iedereen met bekommer-
nissen mee in bad: ook de 
gemeente Destelbergen werd 
aanhoord en kon mee debatteren 
op de verschillende fora.” 

19 juni 2020,  
Politiek Forum
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De Werkvennootschap (DWV) 
is een Vlaamse organisatie die 
grote en complexe mobiliteits- en 
infrastructuurprojecten ondersteunt.

Het Departement Omgeving is 
een afdeling van het Beleidsdomein 
Omgeving van de Vlaamse overheid 
en staat in voor de realisatie van 
een kwaliteitsvol leefmilieu en de 
ontwikkeling van een geïntegreerd 
omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, 
natuur en energie).
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“Een gedragen project kan pas ontstaan 
als er gedeelde inzichten zijn. Het is 
daarom van belang in dit proces om 
zowel professionele als niet-professionele 
belanghebbenden samen rond de tafel 
te krijgen. Hier kan de nodige knowhow 
uitgewisseld worden, die het proces op 
een onderbouwde manier kan sturen.” 

Stad Gent, 16 juni 2020, 
Ambtelijk Forum
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In de Verkenningsfase is het de bedoeling 
om inzichten te verwerven die leiden 
tot een heldere probleemstelling en 
projectdoelstellingen. In deze fase worden 
nog geen oplossingsrichtingen geformuleerd, 
noch besloten of uitgesloten. 

De bijdrage van de belanghebbenden in 
deze fase zit in het aanreiken van technische 
en ervaringsgerichte kennis en expertise, 
niet in het innemen van standpunten. Deze 
expertise draagt bij aan het opbouwen van 
inzichten die aangewend worden om de 
probleemstelling en projectdoelstellingen 
gezamenlijk te verkennen. 

Het proces van de Verkenningsfase 
is opgebouwd rond een aantal vaste 
overlegmomenten. Met een diverse 
en geëngageerde groep van zowel 
professionele als niet-professionele 
belanghebbenden werkt het studieteam 
het studiemateriaal verder uit. Daarnaast 
is er een politiek en administratief forum 
die instaan voor een reflectie op het 
geleverd work-in-progress. Er is tijdens 
de Verkenningsfase geen forum waar 
beslissingen worden genomen. 

6. Hoe werken we samen  
tijdens de Verkenningsfase?
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7. Welke plaats heeft de 
ViaCocreatieweek in 
de Verkenningsfase?
De ViaCocreatieweek is de laatste periode in de Verkenningsfase 
om nieuwe inzichten verzamelen en bespreken. We willen dus 
nog met zo veel mogelijk gekende én nieuwe belanghebbenden 
in dialoog gaan. Hiervoor trekken we één week uit waarin 
we samen met alle geïnteresseerden intensief werken op het 
studiemateriaal. Daarnaast gebruiken we deze periode om enkele 
experten ter zake aan het woord te laten en ook van hen nieuwe 
insteken te krijgen voor de opgave.

Na de ViaCocreatieweek worden alle verzamelde inzichten 
verwerkt tot twee nota’s: de Procesnota en de Inzichtennota van 
de Verkenningsfase. De documenten omvatten de essentiële 
conclusies van de Verkenningsfase: de probleemstelling, de 
projectdoelstellingen en de samenwerkingsstructuur. Dit vormt 
de basis voor een eventuele Startbeslissing van de Vlaamse 
Regering. Waarmee zij het engagement kunnen aangaan om de 
volgende fase van het Complex Project, Onderzoeksfase, ingang 
te laten vinden. 
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8. Wat is de Potentiescan?

De Verkenningsfase ging van start met een 
grondige inventarisatie van relevante feiten 
en cijfers, actuele en lopende projecten, 
ambities, visies en opinies, voor de thema’s 
mobiliteit, ruimte en proces. Dit kreeg  
een weerslag in een lijvig document:  
de Potentiescan.

De thematische lezing of analyse van dit 
materiaal leidde tot de formulering van 
een aantal Verkenningsvragen voor de 
thema’s mobiliteit, ruimte en proces. De 
Verkenningsvragen omvatten waarnaar we 
op zoek moeten gaan in de opmaak van een 
toekomstvisie. Voor alle Verkenningsvragen 
formuleerden we ook aanknopingspunten 
voor voor de toekomstvisie: de Kiemen  
voor Transitie. 
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Gelijkwaardige stem
De stadsregionale samenwerking heeft als 
finaliteit te komen tot een gedragen project 
voor de stadsregio. We streven naar een 
win-win voor stad én stadsregio en vermijden 
dat de lasten eenzijdig gedragen zouden 
moeten worden. De verschillende deelnemers 
van de stadsregio krijgen daarom in de 
Verkenningsfase een gelijkwaardige stem in 
het proces, ongeacht hun inwonersaantal.  

Open ruimte als bindmiddel 
Verschillende lineaire landschapselementen 
vormen ruimtelijke barrières in de regio,
denk aan de waterlopen of de trein- en 
weginfrastructuren. Tegelijkertijd vormen zij 
vaak de grens tussen bestuurlijke entiteiten. 
Een actieve aanpak in het doorbreken van 
deze barrières vormt een mogelijke kiem 
in de transitie naar een intergemeentelijke 
samenwerking. Open ruimte kan hier een 
sterk bindende en structurerende rol spelen. 
Binnen de ambities om de Damvallei en 
Gentbrugse Meersen te verbinden betekenen 
de geplande fietsbruggen een eerste opstap.

Expertise als basis
Doorheen het Complex Project zullen 
verschillende vraagstellingen boven water 
komen. Belangrijk hierbij is dat deze een 
antwoord krijgen van mensen met kennis van 
zaken. Zo zal het eenvoudiger zijn om richting 
te geven aan de inhoud en veronderstellingen 
uit de weg te gaan. Het kan daarbij zowel om 
technische als lokale expertise gaan. 

Toegang tot stad en regio 
Een wijziging aan de infrastructuur van de 
E17 en de B401, heeft automatisch tot gevolg 
dat de rol van het op- en afrittencomplex van 
Gentbrugge in vraag gesteld zal worden. De 
functie van het open afrittencomplex van 
Gentbrugge dient samen bekeken te worden 
met de funtie van het op- en afrittencomplex 
van de B401 Gent-Centrum. Zij mogen 
niet met elkaar in concurrentie gaan, maar 
functioneren idealiter complimentair.  
Welk complex zal toegang geven tot de stad 
en welke tot de regio? Op welke locatie  
wordt een overstappunt voorzien tussen  
de verschillende vervoermodi?
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Mobiliteit

Ruimte en leefbaarheid

Proces en belanghebbenden

Netwerken

Stads-
ontwikkeling

Belang-
hebbenden

Stromen

Leefkwaliteit

Samenwerking

Infrastructuur

Open ruimte

Visievorming

Agenda
Ontwikkeling

Hoe kan een infrastructuurproject op 
Gents grondgebied de bereikbaarheid 
in de regio en de doorstroming op het 

hoofdwegennet verbeteren, voor zowel 
personenverkeer als vrachtverkeer?

Hoe kan de voorspelde groei van de 
regio op een kwaliteitsvolle manier 

opgevangen worden?

Hoe kunnen we een project vormgeven 
met burgers, middenveldorganisaties, 

experten, lokale en bovenlokale 
politici en administraties? 

Hoe kan een infrastructuurproject op 
Gents grondgebied een hefboom zijn 

voor een modal shift?

Hoe kan de leefkwaliteit in de volledige 
onderzoekregio verbeterd worden,  
zowel in open ruimte als bebouwde 

ruimte, in stedelijk en landelijk gebied?

Hoe zetten we een regionale 
samenwerking op, voorbij de 

gemeentegrenzen?

De toekomst van het viaduct  
als permanente vraag

Hoe kan de ontsnippering van 
groengebieden en de versterking  
van waterstructuren verbonden  

worden tot een veerkrachtig  
landschap voor de regio?

Hoe gaan we van één oplossing naar een 
gelaagde gebiedsvisie?

Hoe krijgt de agenda van  
het Complex Project vorm?
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Performante netwerken

Intensief ruimtegebruik

Samen rond de tafel

Slimme lokale maatregelen

De Werkvennootschap als neutrale trekker  

Open ruimte als bindmiddel

Uitbouw van mobipunten

Identiteit versterken

Monitoring en testen van alternatieve modi

van regionale samenwerking

Regionale ecosysteemdiensten

E40, E17, R4 als coherent systeem

Next economy

Buurtleven

Gelijkwaardige stem in de regionale samenwerking

Nabijheid

Tijdelijkheid en programmatie

Een plek voor het brede publiek

Gekoppelde ambities voor leefkwaliteit

Stimulans alternatieve mobiliteit

Combimobiliteit - Synchromodaliteit

Future proof ontwerpen

Doelstellingen centraal

Verkenningsvragen als startpunt

Mobility as a service - deel mobiliteit

Slim omgaan met beschikbare infrastructuur

Thematische belanghebbenden activeren

Een gelaagde processtructuur

Smart Technologie

Toegang tot stad en regio

Focus op ‘de komende 20 jaar’ en niet op ‘over 20 jaar’

Geen MKBA maar MCA
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9. Wat zijn Projectwaarden?

Identiteit
versterken 

Buurtleven 

Monitoring en
testen van

alternatieve modi

Toegang tot de 
stad en regio

Uitbouw 
mobipunten 

tijdelijkheid en 
programmatie

Future 
proof

ontwerpen 

Doelstellingen 
centraal 

Een plek 
voor het 

brede 
publiek 

Focus op ‘de
 komende 20 jaar’ en 
niet op ‘over 20 jaar’

Combimobiliteit &
Synchromodaliteit

E40, E17 en 
R4 als 

coherent
systeem 

Een gelaagde 
processtructuur

Gelijkwaardige 
stem in de 
regionale 

samenwerking

Open ruimte
 als bindmiddel

Nabijheid

Mobility as 
a Service 

deel 
moboliteit

Slim omgaan 
met  beschikbare 

infrastructuur

Verkenningsvragen 
als startpunt

Regionale 
Ecosysteem-

diensten

Intensief
 ruimtegebruik

Gekoppelde
 ambities rond 

leefkwaliteit

Gezond

Innovatief

FairVeranderbaar
en toekomstgericht

Duurzaam

Veilig

Toegankelijk
bereikbaar

Samen rond
 de tafel

De Werkvenootschap 
als neutrale trekker 

van regionale 
samenwerking 

Performante 
netwerken 

Stimulans
 alternatieve 

mobiliteit

Next
 economy

Thematische 
belanghebbenden 

activeren 

Smart
 Technologie: 
Zelfrijdende 
voertuigen -
 dynamische 

sturing 

VIA
Waarden

Geen MKBA
 maar MCA

Slimme 
lokale

 maatregelen 

Na de eerste analysemaanden kregen we niet enkel meer 
grip op de thema’s van het Complex Project maar ook op  
de onderlinge raakvlakken. 

Naast de drie hoofdthema’s Mobiliteit en Infrastructuur, 
Ruimte en Leefbaarheid, Proces en Belanghebbenden, 
ontstonden negen overkoepelende projectwaarden: 
fair, gezond, innovatief, duurzaam, veilig, toegankelijk 
en bereikbaar, veranderbaar en toekomstgericht. De 
Projectwaarden helpen om de thema’s te overstijgen en het 
gesprek aan te gaan over de ambitie die de toekomstvisie 
moet omvatten.
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10. Wat zijn 
Verkenningsscenario’s?

17

Verkenningsscenario’s zijn ideeën over 
hoe de toekomst van het viaduct en de 
omgeving eruit zou kunnen zien. Ze zijn 
bedoeld om inzichten te verzamelen en 
niet als oplossingsrichting. Sommige 
Verkenningsscenario’s zijn dan ook niet 
wenselijk of realistisch. Maar we tonen 
ze wel omdat ze ons helpen om goede 
projectdoelstellingen op te maken. 
In deze fase worden dus nog geen 
oplossingsrichtingen geformuleerd, 
noch besloten of uitgesloten. 

Na de Startbeslissing, in de 
Onderzoeksfase, kunnen de 
projectdoelstellingen uitgewerkt 
worden tot projectscenario’s. 
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11. Hoe evolueren we van 
Verkenningsscenario’s 
en Projectwaarden naar 
projectdoelstellingen? 

18

Infrastructuur & Mobiliteit

internationale
verbindingen

water-
landschap

bestaande infrastructuur 
optimalisatie aansluitingen

geboorde tunnel

viaduct met  
interconnectie

geboorde tunnel  
+ R4 bypass

R4 snelweg + 
stadsboulevard

R4 snelweg  
(verschoven hoofdstroom)

E17 internationale 
verbinding en regionale 

ontsluiting

regionale
ontsluiting

bermen-
landschap

knopen en 
verbinden

corridor 
landschap

integraal lokaal 
netwerk

bos- en kanaal-
landschap

Landschap

Huidige locatie 

Stromen verschuiven

GENTBRUGGE

DESTELBERGEN

LAARNE

MERELBEKE

ZWIJNAARDE

UZ

B401 MELLE

E40 - R4
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Tijdens de ViaCocreatieweek gebruiken we 
de Verkenningsscenario’s om het gesprek 
aan te gaan met geïnteresseerden. Om dit 
mogelijk te maken zijn de Verkenningsscenario’s 
toegepast op enkele betekenisvolle plekken. 
Dit levert zeer uiteenlopende schetsen op over 
de kansen voor die plekken onder bepaalde 
Verkenningsscenario’s. 

De inzichten die de besprekingen van de 
schetsen opleveren, structureren we in 
een grote tabel. De tabel combineert de 
Verkenningsscenario’s met de thema’s. Na 
de inventarisatie van inzichten volgt een 
kwalitatieve evaluatie op verschillende criteria 
(MultiCriteriaAnalyse). Vanuit dit geheel van 
informatie en evaluatie zullen uiteindelijk de 
projectdoelstellingen zich aftekenen. 
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CO2
voetafdruk

mobilisatie-
kracht

transitie-
kracht

draagvlak
bij belang- 
hebbenden
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  viadewebsite.be

Verder lezen? 

Op onze website vindt u onder ViaUpdates de verschillende 
documenten die tijdens de Verkenningsfase tot stand kwamen.  
En onder ViaMomenten vindt u een overzicht van  
alle overlegmomenten die tot nu toe plaatsvonden. 

Heeft u interesse om betrokken te blijven  
bij het Complex Project? 
 
Dan kan u zich abonneren op de nieuwsbrief of facebookpagina. 
U ontvangt via die weg informatie over de laatste stappen van de 
Verkenningsfase en ook na een eventuele Startbeslissing zal via die 
kanalen gecommuniceerd worden.

Wil u graag vragen stellen aan het studieteam? 
Dan kan u contact opnemen via info@viaductgentbrugge.be 

Volg ons ook op facebook via @CPviaductgentbrugge
Deel jouw mening via de hashtag #viatoekomst


