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1 UITGANGSPUNTEN – DE BASIS 

Op 24 augustus 2017 sloten het Vlaams Gewest, de BAM (ondertussen Lantis genoemd), de intendant, de gemeente 

Zwijndrecht, en twee bezorgde burgers een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat 

het wegverkeerslawaai afkomstig van de E17 op Zwijndrechts grondgebied moet gereduceerd worden met 10 dB(A) Lden 

tot op 600 m van de snelweg. Methodologische en procesmatige afspraken werden in uitvoering van de samenwerkings-

overeenkomst vastgelegd in het “Samenwerkingsakkoord Zwijndrecht. Richtinggevend akkoord draagwijdte en impact 

geluidstudie”, opgesteld op 5 september 2017. Hierin werd onder meer vastgelegd dat de maatregelen tot geluidsreductie 

uitgevoerd moeten worden samen met de infrastructuurwerken op Linkeroever. In onderstaande figuren is in figuur 1 de 

uitgangssituatie vastgelegd en is figuur 2 de gewenste situatie vastgelegd. 

 

 

Figuur 1 huidige toestand 
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Figuur 2 Gewenste toestand 

 

Verschillende opties voor geluidsreductie zijn in het totaalproject tegenover elkaar afgewogen: verticale of hellende scher-

men, geluidsreflecterend of -absorberend, simpele overkappingen, functionele overkappingen, en aarden geluidsbermen, 

al dan niet gewapend. Op basis van ontwerpend onderzoek, expertenwerkgroepen en output van verschillende  work-

shops  rond geluid met burgerparticipanten werd een visueel en planmatig coherent geheel van geluidsbuffers ontworpen 

dat in het landschap wordt geïntegreerd. 

 

 

Figuur 3 Ontwerp geluidslandschap, Brucht Zwijndrecht en Linkeroever 
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Het uitgangspunt betreft geluidsbermen van minimaal 8.50m hoogte boven de snelweg. Enkel waar geluidsbermen tech-

nisch niet uitvoerbaar zijn (wegens plaatsgebrek, op bruggen, …) of in functie van de coherentie van het project niet 

gewenst zijn, worden naar buiten hellende schermen gepland. Hier kan enkel van worden afgeweken als de oriëntatie (ifv 

windversnelling) dit toelaat. Om de consistentie en de robuustheid van de geluidsbuffer te waarborgen, worden bermen 

en schermen voldoende gedimensioneerd op basis van een gedetailleerde 3D-geluidsmodellering. 

 

2 ONTWERP 

Voor de zuidzijde van de E17 tussen de het op- en afrittencomplex Kruibeke en het Knooppunt Antwerpen West zijn twee 

verschillende oplossingen voorzien. Vanwege het ruimte beslag (maximaal beschikbare ruimte) was een combinatie 

berm/scherm noodzakelijk tussen de Pastoor Coplaan en het knooppunt Antwerpen West. Tussen de afslag Kruibeke en 

de pastoor Coplaan is wel ruimte beschikbaar om een geluidsberm te voorzien. 

 

Concreet is er een geluidsberm (8,50m hoog ten opzichte van de snelweg) voorzien aan de zuidzijde van de E17 om de 

vooropgestelde geluidsreductie te realiseren. De berm is opgebouwd met 8/4 taluds vanwege de stabiliteit en de afschuif-

karakteristiek van de grond. Deze geluidsberm wordt gecombineerd met een bovenlokale functionele fietsrouteverbinding 

tussen de Krijgsbaan en de Pastoor Coplaan. Er wordt tevens voorzien in een bijkomende kruising van de E17 voor 

fietsers en andere trage weggebruikers. Deze bijkomende stalen fietsbrug vormt een veiliger alternatief voor de gelijk-

vloerse kruising op de Krijgsbaan, waar de fietsers het verkeer op de op- en afritten moeten kruisen. Aan de noordzijde 

is de fietsbrug toegankelijk via een aanloophelling gelegen tussen de geluidsschermen en de Lindenstraat. Zo wordt de 

harde infrastructuur zoveel mogelijk gebundeld en wordt vermeden om landbouwgrond in te nemen ten noorden van de 

Lindenstraat. Aan de zuidzijde van de E17 sluit deze fietsbrug aan op de geluidsberm en worden de aanloophellingen 

geïntegreerd in de geluidsberm. Hiermee samenhangend worden de grachten voorzien voor buffering en afwatering van 

de E17. De achterzijde wordt landschappelijk ingepast, ook als meerwaarde voor het achterliggende gebied. Voor het 

aanbrengen van de berm moeten eerst de Fluxys leidingen zijn verlegd en worden de oude leidingen verwijderd. 

Figuur 4 Impressie ontwerp 

 



Projectnota geluidsberm E17b 

 

 

 

 

 

 
4/9 

 

Figuur 5 Ontwerpplan 

Figuur 6 Enkele snedes van de berm 
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3 MOTIVATIE GELUIDSBERM BURCHT 

3.1 EFFICIËNTIE ALS GELUIDSMAATREGEL 

Kort samengevat heeft een aarde berm een beter geluidsabsorberend vermogen dan andere geluidsremediërende maat-

regelen. Ook de vormgeving van het landschap is positief op de aerodynamica en kent zo verschillende voordelen naar 

verspreiding van snelweggeluid. De oriëntatie van de geluidsberm Burcht is daarom ook heel belangrijk voor de effecten 

richting Zwijndrecht. 

 

Wetenschappelijk onderzoek:  

"Landscaping for road traffic noise abatement : model validation", T. Van Renterghem, D. Botteldooren; Environmental 

Modelling and Software, 109, p. 17-31, 2018. 

"On the choice between walls and berms for road traffic noise shielding including wind effects", T. Van Renterghem, D. 

Botteldooren; Landscape and Urban Planning, 105, p. 199-210, 2012. 

3.2 LANDSCHAPPELIJKE WAARDE 

Het uitgangspunt van de geluidsbermen is het grote landschappelijke litteken dat de snelweginfrastructuur tot gevolg heeft 

weg te wissen uit het landschap. De berm aan de snelwegkant wordt uitgevoerd in een 8/4 talud in functie van aanvaard-

bare zetting op de snelweg, stabiliteit, grondeigenschappen en onderhoudbaarheid. Aan de andere kant wordt het talud 

landschappelijk ingewerkt met een glooiende helling zodat deze kan betreden worden en voldoende opportuniteiten zijn 

voor het vestigen van en duurzame vegetatie. Door deze manier wordt het landschap rond de snelweg opnieuw een 

aangename en toegankelijke plek, waarbij de infrastructuur niet meer te zien en nauwelijks te horen is 

 

 

Figuur 7 Typeprofiel Bermlandschap Burcht 

 
De grachten aan de achterzijde van de bermlichamen zijn bedoeld voor de afwatering van de weginfrastructuur (E17) en 
zijn gedimensioneerd op basis van piekdebieten en vormen een buffer en infiltratievoorziening. 
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3.3 DUURZAAM 

Vanuit duurzaamheidsuitgangspunt wordt maximaal gewerkt met materialen die ter plaatse beschikbaar zijn. De enorme 

hoeveelheden grond die vrijkomen tijdens de Oosterweelwerken kunnen op deze manier deels hergebruikt worden i.p.v. 

af te voeren (binnen de kaders van de milieuwetgeving). Andere types geluidschermen zullen steeds een grotere ecolo-

gische impact kennen bij het productieproces. 

3.4 ECOCORRIDOR. 

De geluidstaluds hebben een ecologisch hoog potentieel door zijn variatie aan verschillende biotopen. De taluds hebben 

een gradiënt van zeer vochtig tot zeer droog op een korte afstand. De uitgestrektheid en continuïteit van deze bermen 

versterken het ecologisch netwerk. De landschapshelling is maximaal 12/4 met toevoeging van microreliëf. Dit zorgt er-

voor dat ook grotere bomen kunnen gedijen in de droge zone.  

 

 

3.5 VERANTWOORDE WATERHUISHOUDING 

De eerder technische waterbuffers die voorzien waren, hebben het doel om vertraagd af te voeren naar de riolering. Deze 

waterbuffers worden op een meer duurzame manier geïntegreerd in het bermenlandschap. Er wordt extra ruimte voorzien 

voor het capteren en infiltreren van het water. Dit ter versterking van de ecologie en ter ontlasting van het huidige riole-

ringsnetwerk.   
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3.6 BETERE LUCHTKWALITEIT 

Naast geluid de uitstoot van CO2 en NOx ook een onderwerp dat het leefbaarheidproject aanpakt. Uit de berekeningen 

van de experten op vlak van luchtkwaliteit bleek echter dat de geluidsoplossing zoals voorgesteld door team West aan-

gevuld met hoge beplanting ook positieve effecten zal kennen op vlak van luchtkwaliteit. De schadelijke stoffen versprei-

den zich laag bij de grond. Door de hoogte van de geluidswering ten opzichte van het wegdek, fungeert het op een 

gelijkaardige manier als een schoorsteen. De uitlaatgassen worden op een hogere plaats in de lucht gebracht, waardoor 

ze sneller worden opgenomen in de hogere luchtlagen. Op deze manier komt er minder vervuilde lucht terecht in de 

gebieden rond de snelweg. In de hogere luchtlagen worden ze verspreid en verdund waardoor hun schadelijke factor 

sterk wordt verminderd. 

3.7 FIETSMOBILITEIT 

In dit nieuw voorgestelde netwerk wordt de fiets als volwaardig vervoersmiddel beschouwt. De zelfde logica als bij het 

leggen van straten wordt aangehouden bij het leggen van fietspaden: ze zijn rechtlijnig, functioneel en omsluiten het hele 

gebied. De bovenlokale fietsverbinding tussen Pastoor Coplaan en Krijgsbaan aan de zuidzijde van de E17 is een ge-

plande schakel binnen het ruimte fietsnetwerk van de Provincie Antwerpen. 

 

 
 
 
 

Concreet voor het bermenlandschap Burcht betekent dit dat een nieuw fietspad voorzien wordt op/in het bermenland-

schap. Dit fietspad maakt deel uit van de connectie tussen Kruibeke en het Ringfietspad. Ook sluit deze aan op de Fiets-

brug over de E17 die een historische connectie tussen Burcht en Zwijndrecht hersteld. Het fietspad heeft een breedte van 

4.00m met aan beide kanten een obstakelvrije zone van mimimaal 1.00m. 

 

Door het plaatsen van de fietsbrug dienen aan weerzijden van de snelweg grondlichamen (toeritten) te worden geplaatst. 

Aan de zuidzijde betreft dit twee grondlichamen, zowel in westelijk als in oostelijke richting. Deze toeritten vormen daar-

mee een integraal onderdeel van het gehele project (2 vliegen in één klap). Aan de noordelijke kant wordt de aanloophel-

ling gebundeld tussen het bestaande geluidsscherm naast de E17 en de Lindenstraat. 
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4 PLANNING 

De planning bevat 4 groepen activiteiten die onderling interfereren: 

• Ontwerp en realisatie bermenlandschap en fietsbrug; 

• Ontwerp en verplaatsing van de Fluxys-leiding in het gebied; 

• Onteigeningsprocedure; 

• Procedure omgevingsvergunning. 

 

Het ontwerp en de realisatie van het bermenlandschap incl. fietspaden en groenvoorzieningen. Het bermenlandschap 

moet gerealiseerd zijn binnen de looptijd van het originele project Infrastructuurwerken Linkeroever. Dat betekent dat het 

ten laatste eind juni 2024 klaar moet zijn. Gevolg is dat de aannemer 2 jaar daarvoor moet kunnen starten met het uit-

voeringsontwerp en de bestelling van de fietsbrug over de E17. Gezien het uitvoeringsontwerp en de realisatie nog niet 

zijn toegewezen aan de aannemer,  dient hiervoor dus ten laatste 30/06/2022 een opdracht verstrekt te worden. Dat kan 

alleen als er zekerheid is over de grondverwerving wat betekent dat er op diezelfde datum een definitief onteigeningsbe-

sluit moet liggen. Conform de detailplanning van de onteigeningsprocedure hieronder betekent dit dat de verplichte on-

derhandelingsperiode met de huidige eigenaars op 1/3/2022 moet kunnen starten. 

 

De verplaatsing van de aanwezige Fluxys-leiding en de onteigeningsprocedure zijn voor de volledigheid opgenomen. 

Deze hebben echter vooral een link met de start van de uitvoering en niet direct met de onteigeningsprocedure. 

 

 

 

Detailplanning onteigeningsprocedure 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

Voorontwerp leefbaarheidsproject E17b

Definitief ontwerp leefbaarheidsproject E17b

Uitvoeringsontwerp leefbaarheidsproject E17b

Uitvoering leefbaarheidsproject E17b

Voorontwerp Fluxys

Definitief ontwerp Fluxys

Uitvoering Fluxys

Onteigeningsprocedure

Omgevingsvergunningsprocedure

2022 2023 2024

Deadline einde 

uitvoering

Deadline contractsluiting uitvoeringsontwerp 

+ uitvoering
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5 BEHEERBEHOEFTE 

Na de realisatie zijn er in de gebruiksfase een aantal beheeractiviteiten uit te voeren: 

 

• Inboet (vervangen van plantgoed dat in de eerste 3 jaar na aanplanting sterft); 

• Maaien van bermen (incl. comfortstrook naast het fietspad volgens noodzaak); 

• Bestrijden van exoten (o.a. Japanse duizendknoop); 

• Ruimen van sloten; 

• Gladheidsbestrijding van fietspaden (incl. de fietsbrug over de E17); 

• Vervangen van verharding fietspaden na einde levensduur; 

• Reinigen van kolken en vrij houden van afwateringsstelsels. 

 

 

 

 


