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Herinrichting Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex
E40 in Ternat: start nutswerken
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Volgens de huidige planning start het Agentschap Wegen en Verkeer in het
najaar (september-oktober 2019) met de herinrichting van de Assesteenweg
(N285) en het op- en afrittencomplex met de E40 in Ternat. De werken zullen
ongeveer een jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd op de Assesteenweg
(N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt een
deel van het op- en afrittencomplex van de E40 mee aangepast. In deze brief
geven we u meer informatie.

Veiligere verkeerssituatie op de Assesteenweg
Wegen en Verkeer verbetert met dit project in de eerste plaats de
verkeerssituatie voor fietsers: er komen gescheiden fietspaden en beveiligde
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de kruispunten
met de Steenvoordestraat, de Essenestraat en de op- en afritten van de E40.
Daarnaast maakt Wegen en Verkeer de verkeerssituatie veiliger door de aanleg
van conflictvrije kruispunten, een herschikking van de rijstroken zodat het
verkeer beter kan voorsorteren en middeneilanden die het verkeer moeten
afremmen. Ook op de op- en afritten met de E40 worden voorsorteerstroken
aangelegd of verlengd, zodat automobilisten niet meer in de verleiding komen
om over de onverharde bermen te rijden. Er worden ten slotte ook twee
bushavens langs de rijweg aangelegd, zodat de bussen niet meer op de rijweg
moeten stoppen.

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen vanaf 6 juni
Voor Wegen en Verkeer kan starten met de eigenlijke herinrichting voeren de
nutsbedrijven v oorbereidende werken uit. Van 6 juni tot aan het bouwverlof
(midden juli) worden de nutsleidingen vervangen en opnieuw aangelegd. In
augustus worden de huizen overgekoppeld en aangesloten op de nieuwe
nutsvoorzieningen. Omwonenden in de zone van de werken ontvangen eind mei
een bijkomende brief in de bus van Synductis, de coördinator van de
nutswerken. Voor meer informatie over de fasering en de hinder van deze
voorbereidende werken kan u terecht op www.synductis.be.

Verkeershinder en omleidingen tijdens de herinrichtingswerken
Wegen en Verkeer doet er bij de uitvoering van haar projecten alles aan opdat de weggebruikers zo weinig
mogelijk hinder ondervinden tijdens de werken. In het kader van de herinrichting van de Assesteenweg
(N285) willen we echter waarschuwen dat de impact op de huidige verkeerssituatie zeer groot zal zijn.
Waar mogelijk zal Wegen en Verkeer door middel van tijdelijke verhardingen verkeer in beide richtingen
langs de werfzone laten rijden over versmalde rijstroken. Voor doorgaand verkeer en voor fietsers worden
de nodige omleidingen voorzien. Wegen en Verkeer werkt de komende maanden samen met de aannemer
de fasering van de werken verder uit en stelt met de gemeente Ternat en de politie de omleidingen op
punt.
In onze volgende brief voor de start van de werken in het najaar ontvangt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Bart Hompes
Projectleider Wegen en Verkeer

Hebt u na het lezen van de brief toch nog vragen over deze werken?
Aarzel niet om onze bereikbaarheidsadviseur Wouter Toelen te contacteren op volgend adres:
bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
Tijdens de gehele duur van de werkzaamheden zal u actuele informatie over de werken en de
verkeerssituatie op de Assesteenweg vinden op de webpagina www.wegenenverkeer.be/ternat. Neem af
en toe een kijkje voor updates.

