E17 viaduct Gentbrugge, renovatie 2020

SurveyMonkey

V1 Neemt u tijdens de renovatie-periode méér trillingen waar dan vòòr de
renovatie ? Gelieve één vakje aan te vinken.
Beantwoord: 76

Overgeslagen: 0
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ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Ja, ik ondervind meer trillingen tijdens de renovatie-periode

97.37%

74

Neen, ik ondervind niet meer trillingen dan voor de renovatie-periode

2.63%

2

Totaal aantal respondenten: 76

V2 Gelieve hieronder één vakje aan te vinken.Ik vind dat de trillingen
vanaf maandag 6 juli:
Beantwoord: 76

Overgeslagen: 0
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vermeerderd
zijn
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ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

helemaal weg zijn

1.32%

1

sterk verminderd zijn

5.26%

4

licht verminderd zijn.

23.68%

18

niet verminderd zijn

50.00%

38

vermeerderd zijn

19.74%

15

Totaal aantal respondenten: 76
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#

* GELIEVE DE NAAM VAN UW STRAAT IN TE VULLEN:

DATE

1

Jules persynstraat

7/10/2020 9:08 AM

2

Doornweide

7/10/2020 6:52 AM

3

Robert Rinskopflaan

7/9/2020 11:34 PM

4

Emiel Van swedenlaan

7/9/2020 10:34 PM

5

Steenvoordelaan , 46

7/9/2020 9:43 PM

6

Magerstraat

7/9/2020 9:11 PM

7

Magerstraat

7/9/2020 8:00 PM

8

Braemstraat

7/9/2020 2:06 PM

9

Adolf Samuelstraat, trillingen zijn soms minder soms helemaal niet

7/9/2020 1:37 PM

10

Watertorenstraat

7/9/2020 1:22 PM

11

Magerstraat

7/9/2020 11:27 AM

12

Magerstraat

7/9/2020 11:10 AM

13

Magerstraat

7/9/2020 9:30 AM

14

Maurice Verdoncklaan

7/9/2020 8:17 AM

15

Schooldreef

7/9/2020 8:15 AM

16

Henri pirennelaan 37

7/9/2020 8:07 AM

17

Jozef Wautersstraat

7/9/2020 7:46 AM

18

Adolf Samuelstraat

7/9/2020 5:54 AM

19

Yusuf kokur magerstraat 1

7/8/2020 10:34 PM

20

Magerstraat

7/8/2020 7:15 PM

21

Philippe van de Veldehof

7/8/2020 6:20 PM

22

Magerstraat

7/8/2020 3:18 PM

23

Magerstraat

7/8/2020 12:43 PM

24

Jules Persynstraat

7/8/2020 10:54 AM

25

magerstraat

7/8/2020 10:53 AM

26

Maurice Verdoncklaan

7/8/2020 9:03 AM

27

Brusselsesteenweg

7/8/2020 12:29 AM

28

Jules Persynstraat

7/7/2020 10:22 PM

29

Edith Cavellstraat

7/7/2020 9:45 PM

30

Edith Cavellstraat

7/7/2020 7:45 PM

31

Edith Caveelstraat

7/7/2020 7:10 PM

32

Magerstraat

7/7/2020 6:59 PM

33

Henri Pirennelaan

7/7/2020 5:38 PM

34

Jules persynstraat

7/7/2020 4:09 PM

35

Henri Pirennelaan

7/7/2020 3:52 PM

36

Doornweide

7/7/2020 2:21 PM

37

Magerstraat

7/7/2020 1:55 PM
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38

Henri Pirennelaan 59

7/7/2020 1:55 PM

39

Meersemhof

7/7/2020 1:51 PM

40

Jules Persynstraat

7/7/2020 10:43 AM

41

Henri Pirennelaan

7/7/2020 9:58 AM

42

Jules Persynstraat

7/7/2020 8:38 AM

43

Edith Cavellstraat

7/7/2020 12:34 AM

44

Edith Cavellstraat

7/6/2020 8:48 PM

45

Magerstraat

7/6/2020 8:04 PM

46

Emiel verhaerenlaan

7/6/2020 6:53 PM

47

Maurice Verdoncklaan 85

7/6/2020 6:12 PM

48

Magerstraat

7/6/2020 5:47 PM

49

Henri Pirennelaan 23

7/6/2020 5:10 PM

50

Edith Cavellstraat

7/6/2020 4:48 PM

51

edith cavellstraat

7/6/2020 3:59 PM

52

Edith Cavellstraat

7/6/2020 3:55 PM

53

Jules Persynstraat

7/6/2020 2:13 PM

54

Adolf samuelstraat

7/6/2020 1:02 PM

55

Maurice Verdoncklaan

7/6/2020 12:39 PM

56

Magerstraat 49

7/6/2020 12:35 PM

57

Maurice Verdoncklaan

7/6/2020 12:12 PM

58

Henri Pirennelaan

7/6/2020 11:55 AM

59

Magerstraat

7/6/2020 11:50 AM

60

Jozef Wautersstraat

7/6/2020 11:39 AM

61

Maurice Verdoncklaan

7/6/2020 10:57 AM

62

Pirrenelaan

7/6/2020 10:53 AM

63

Edith Cavellstraat

7/6/2020 9:22 AM

64

Scooldreef

7/6/2020 9:10 AM

65

Edith Cavellstraat

7/6/2020 8:25 AM

V3 Heb je SCHADE aan je huis sinds de renovatie gestart is en er
'trillingen' zijn ? Slechts één vakje aanvinken aub.
Beantwoord: 76
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Overgeslagen: 0
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ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Ja, ik heb schade

18.42%

14

Neen, ik heb geen schade

80.26%

61

Totaal aantal respondenten: 76
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#

VOEG EVENTUEEL EEN OPMERKING IN IVM DE SCHADE. JE KAN OOK INDIEN
GEWENST, ONS UW NAAM EN ADRES DOORMAILEN (VIADUKADUK@GMAIL.COM)
SAMEN MET FOTO’S EN BESCHRIJVING VAN DE SCHADE. WE ZULLEN DE KLACHTEN
OVER SCHADE BUNDELEN EN DOORSPELEN AAN STAD GENT EN AWV.

DATE

1

Gentbrugge

7/9/2020 9:43 PM

2

Barsten oprit en voetpaadje, plafond keuken

7/9/2020 9:11 PM

3

Bij de aanleg van de autostrade grote schade aan ons huis gehad en heb veel schrik als het
verkeer langs de Land Van Rodelaan zal rijden dat wij opnieuw s hade gaan ondervinden. Heb
mijn verzekeringsmaatschappij al op de hoogte gebracht

7/9/2020 1:37 PM

4

geen 'zichtbare' schade (tot nu toe, maar bij buren wel...)

7/9/2020 11:27 AM

5

Gentbrugge

7/9/2020 5:54 AM

6

Barsten in de muur

7/8/2020 10:34 PM

7

Niet onmiddelijk zichtbare schade

7/8/2020 10:54 AM

8

Ik had scheurtjes in pleister (net vernieuwd) rond de balken van het dak naar beneden id muur.
Ik heb dit laten retoucheren. Maar nu ga ik er afblijven en foto’s maken indien het terug komt.

7/7/2020 10:22 PM

9

Nog niet maar wat geeft dit op termijn...

7/7/2020 9:45 PM

10

Tot nu toe geen Zìchtbare schade... Hopelijk ook geen onzichtbare schade.

7/7/2020 4:09 PM

11

voorlopig toch geen zichtbare schade, wie weet wat nog volgt...

7/7/2020 12:34 AM

12

Ik heb nog niet grondig gekeken maar ik kan me voorstellen dat deze situatie ook onzichtbare
schade kan berokkenen. Dit kan niet goed zijn voor de fundering en muren.

7/6/2020 9:34 PM

13

Ik zal foto's doorsturen (Evelynevw@hotmail.com)

7/6/2020 6:12 PM

14

betonblok boven voordeur begint af te brokkelen door de trillingen

7/6/2020 3:59 PM

15

Nog geen zichtbare schade, maar ik denk dat als de trillingen zo door blijven gaan, er wel
schade zal komen aan ons huis...

7/6/2020 3:55 PM

16

Dit kan actueel nog niet bevestigd worden gezien mogelijks niet alle effecten waarneembaar
zijn en de langdurigheid onzeker is.

7/6/2020 2:14 PM

17

Het is heel vervelend. We hopen tevens ook op geen schade.

7/6/2020 12:39 PM

18

scheuren in stucwerk

7/6/2020 12:35 PM

19

evevermeulen@gmail.com

7/6/2020 12:12 PM

20

Diverse scheuren in pleisterwerk, loskomende voegen schouw met waterinsijpeling tot gevolg

7/6/2020 11:55 AM

21

doe ik nog!

7/6/2020 10:57 AM

V4 Bedankt voor uw medewerking. U kan in onderstaand tekstvak nog
extra opmerkingen kwijt indien gewenst.Klik vervolgens op 'Gereed' om
de enquête af te ronden.
Beantwoord: 32

Overgeslagen: 44
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#

REACTIES

DATE

1

Mijn partner had de enquête reeds ingevuld eergisteren. We merken echter dat de trillingen
sinds 2 dagen weer fel toenemen. We zijn terug op weg naar de toestand van voor de eerste
“oplapwerken” begin juni.

7/10/2020 6:52 AM

2

Het moet toch mogelijk zijn om gedurende de werken het zwaar vervoer om te leiden langs de
R4 of de camions te verplichten op 1 rijvak te rijden (al dan niet met flispalen/politie en
onmiddellijke inning van een fikse boete). Ik ben vandaag gaan wandelen langs het spleelplein
aan de meersen en geen enkele (in uitzondering van 1 of 2 camions) houden zich aan de
snelheid van 50km/uur, in tegendeel ze proberen zelfs elkaar voorbij te steken. bedankt om
eventueel op te volgen

7/9/2020 1:37 PM

3

ik vind het overantwoord dat dat AgentschapWV zelf niet onderzoekt hoe erg het gesteld is met
de trillingen in de huizen. Die moeten toch toestellen hebben om die trillingen te meten ? Maar
het komt hen waarschijnlijk beter uit alsof er niets aan de hand is zodat ze hun
verantwoordelijkheid kunnen ontvluchten. Dit kan echt niet. Bedankt aan viadukaduk om actie
te ondernemen, hopelijk helpt het.

7/9/2020 11:27 AM

4

Zwaar vrachtverkeer omleiden via de R4 kan helpen.

7/9/2020 10:39 AM

5

Jammer dat het alleen over het lawaai gaat en niet over de gezondheid

7/9/2020 10:04 AM

6

Ik heb angst dat deze trillingen voor altijd zullen blijven. Misschien is er ergens een
stabiliteitsprobleem met de brug ?

7/9/2020 9:30 AM

7

Hier zeer zeer zeer lichte trillingen van oude kast met glas erin en deur die lichtjes trilt.
Waargenomen vanaf ze aan de Brusselsesteenweg zijn begonnen (toen die afgesloten was)
We melden het enkel om aan te tonen hoever die trillingen kunnen gaan. Meten van de trilling
zou hier niet relevant zijn, vermits toch wel heel heel miniem.

7/9/2020 8:15 AM

8

De trillingen komen niet van de werken maar van het verkeer

7/8/2020 6:20 PM

9

Ik wil graag even aangeven dat de trillingen vandaag 8/07 zeer hevig zijn...een constante trilling
waarbij we nu in elke kamer rammelende kasten, scharnieren hebben.

7/8/2020 10:54 AM

10

Alles trilt vooral op 2de verdieping, wand met glas in, radiatoren, .... Het dak kraakt. Ik hou mijn
hart vast want alles net gerenoveerd ( was klaar in januari 2020) :/. Alvast bedankt om dit te
verzamelen, als ik iets kan doen: Ellen Janssens, Jules Persynstraat 28,
ellen@ellenjanssens.com

7/7/2020 10:22 PM

11

Zelf zondag over de brug gereden...duidelijk naden die nu op randje staan van nog dieper te
worden niet meegenomen in de herstellingen...af en toe duidelijke kloppen hoorbaar thv
kruising cavellstraat en magerstraat van vrachtwagens die door putten/kapotte stukken asfalt
thv de naden rijden. Hartelijk dank voor jullie inzet!

7/7/2020 9:45 PM

12

De werken zijn een noodzakelijk kwaad maar ik hoop dat iedereen toch snel van al dat lawaai
en getril verlost wordt...

7/7/2020 4:09 PM

13

Dank u voor deze mogelijkheid voor 'uitwisseling' erbij. Een opmerking: natuurlijk kan je dikwijls
moeilijk renoveren zonder stof te maken. Toch blijft het vies te fietsen op de Land van Rodelaan
en een wolk stof over je heen te krijgen.

7/7/2020 4:04 PM

14

Trillingen waren al fel verminderd sinds de herstellingen eind juni. Nu nog heel lichte trillingen.

7/7/2020 2:21 PM

15

Op het eerste verdiep is er enige beterschap na 6/07, op zolder merken we weinig of geen
verschil

7/7/2020 1:55 PM

16

De trillingen werden de laatste weken enorm erg en zijn echt niet meer leefbaar. Is het geen
optie om het vrachtverkeer rond te leiden? Zodat het wegdek minder schade oploopt en het
maken ervan ook effectief iets kan opleveren? Dit is echt niet te doen. Uit je bed getrild worden
is nu standaard... We vrezen ook voor schade aan ons huis, die nu misschien nog niet
zichtbaar is.

7/7/2020 12:34 AM

17

De trillingen veroorzaken vooral op de bovenste verdieping- slaapkamers veel overlast.
Trillende kasten en materiaal. We worden regelmatig wakker van deze geluiden en kleine
‘bevingen’.

7/6/2020 9:34 PM

18

Nu nog geen schade opgemerkt

7/6/2020 8:48 PM
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19

Het is een vreemd getril. Het komt in golven, telkens lichter en dan een grote schok, altijd dat
patroon. Heel erg beangstigend soms. Er lijkt mij toch misschien meer aan de hand dan een
versleten wegdek. Mensen van Wegen en Verkeer moeten misschien eens komen voelen.

7/6/2020 8:04 PM

20

Ik heb geen direct zichtbare schade maar er kan schade zijn die pas later zichtbaar zal zijn

7/6/2020 8:04 PM

21

De trillingen zijn vooral op de bovenverdieping te voelen. Maar ook te horen aan de deuren van
mijn inbouwkasten die hevig trillen. De nacht van 5 op 6 juli leek er een drumconcert aan de
gang in mijn slaapkamer...

7/6/2020 6:12 PM

22

Ik weet niet of er schade aan mijn huis is, want alles is behangen met vliesbehang en geverfd.
Voorlopig nog geen barsten te zien.

7/6/2020 5:47 PM

23

Ik heb nog geen schade gedetecteerd. Ik vind het moeilijk om dit nu zo zwart op wit te zetten.
;-) Ik zou niet verwonderd zijn dat ik dat wel binnenkort ontdek :(

7/6/2020 5:10 PM

24

Blij dat ik binnenkort verhuis. Men had hier de unieke kans om te ondertunnelen. Watteeuw had
dat dan misschien wel gewild maar stuur hem vooral geen vragen want dan is het ineens zijn
verantwoordelijk heid niet .. maar wel grote krantkoppen met wat hij zou willen uiteindelijk heeft
hij niets te willen. Is het jullie ook al opgevallen dat het fietspad onder de brug uitkomt in het
midden van een rijvak waar wagens uitkomen? Heel de wegenwerken het is een slechte grap

7/6/2020 4:48 PM

25

Af en toe lijkt het op een aardbeving.

7/6/2020 3:59 PM

26

Belachelijk dat ze bij de 'herstellings werken' enkel de pechstrook hebben gerepareerd. Ik was
die nacht thuis en wakker en ik heb helemaal niks gehoord dat op affrezen van het wegdek
leek.

7/6/2020 3:55 PM

27

De enige oplossing is de verkeersbelasting op de zuidelijke pijlers te herleiden tot de normale
belasting door het verkeer in één richting om te leiden.

7/6/2020 2:14 PM

28

ik heb tot op heden geen zichtbare schade. Wel dacht ik reeds een paar keer dat er ongedierte
in mijn huis zat, ik heb pas vorige week ontdekt dat het geluid het gevolg is van trillingen. Ik ben
wel ongerust dat dit onzichtbare schade veroorzaakt. Blij dat ik eerder toevallig artikel in de
krant las, ik heb ook buren geïnformeerd en wist ook niet van jullie facebookgroep, bij deze
wel.Bedankt.

7/6/2020 12:12 PM

29

Hopelijk geen tot nu toe onzichtbare structurele schade aan dak. Naast de schade aan huis is
vooral de schade aan mijn gezondheid overheersend. Na +2 maand slaapdeprivatie met
gemiddeld 3-4u slaap per nacht en soms minder begint dit fysiek en vooral mentaal door te
wegen en impact te hebben op mijn functioneren op het werk en privé. Nog 4-5 maand op deze
manier is niet houdbaar.

7/6/2020 11:55 AM

30

heel erg bedankt voor jullie inzet!

7/6/2020 10:57 AM

31

We zullen stappen ondernemen indien dit niet zal verbeteren op korte termijn. Desnoods
schakel ik de nationale media hiervoor in.

7/6/2020 9:22 AM

32

Als ze niet zorgen dat de trillingen stoppen zodat de mensen hun nachtrust terug hebben dan
onderneem ik stappen. En de media mag het ook weten!

7/6/2020 8:25 AM
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