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Heraanleg complex 

Aalter
Vladimir Kostadinov
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Over de werken

• Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer

• Aannemer: THV Stadsbader– Artes Depret

• Kostprijs: 

• ruim 23,5 miljoen euro voor heraanleg

• ca 11 miljoen voor geluidsschermen

• Duur: +- 3 jaar

• De werken in een notendop:

• 3 nieuwe rotondes

• Twee nieuwe bruggen in de E40

• Nieuwe op- en afritten, waaronder 1 fly-over

• Twee fietstunnels

• Een nieuwe carpoolparking

• 2 bufferbekkens
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Van oud naar nieuw

Wat wijzigt?

• Bestaande situatie
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Toekomst



Overzicht



Uitvoering

• Duur van de werken: +- 3 jaar

• Mijlpalen in de fasering: 

• 1 maart ‘16: werken gestart met impact op het verkeer

• Van 1 maart ‘16 tot voorjaar ‘17: impact ten zuiden van E40

• Van mei ‘17 tot voorjaar ‘19: impact ten noorden van E40
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Rotonde aan Tieltsesteenweg afgewerkt



Grote lijnen fasering komende maanden

• Vanaf 19 september: Tieltsesteenweg open, Steenweg op Deinze dicht

• Vanaf 25 september:

• Oprit naar E40 richting Brussel dicht tot 15/10

• Afrit van E40 richting Brussel dicht tot 10/10

• Vanaf half november ‘16: verkeer op E40 richting Brussel rijdt op 

tijdelijke brug naast E40

• Vanaf  voorjaar ‘17: 

• Zone ten zuiden van E40 afgewerkt, 

• start werken met hinder aan noordkant
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Fasering in detail

• Plaatsing liggers tijdelijke brug: 16 op 17/9

• Wijziging signalisatie: weekend van 16 september

• Fase 2: 19 september tot 25 september

• Wissel naar rotonde Steenweg op Deinze

• Fase 3: 25 september tot 10/15 oktober

• Op- en afrit E40 richting Gent afgesloten

• Fase 4: 15 oktober tot half november

• Nieuwe op- en afrit E40 in gebruik

• Fase 5: half november tot voorjaar 2017

• E40 richting Gent over tijdelijke parallelweg 

• Fase 6: Voorjaar 17 tot najaar 2017:

• Eerste fase aan noordkant van E40
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Plaatsen liggers tijdelijk brug: 

Nacht van 16 op 17 september
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• Nacht van 16/9  (20u) op 17/9 (6u): 

op- en afrit van en naar E40 richting Brussel afgesloten:

• Omleiding oprit via Beernem

• Omleiding afrit via Nevele



Omleiding oprit Aalter van E40
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Omleiding afrit Aalter van E40
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Wisselen signalisatie: 

Weekend van 17 september
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• Wat?

• Aanpassen van alle signalisatie op Tieltsesteenweg en Steenweg op Deinze

• Wijzigen signalisatie op omleidingen

• Timing:

• 17/9: rotonde Tieltsesteenweg open voor verkeer

• 19/9 voor ochtendspits: Steenweg op Deinze dicht voor verkeer 



Fase 2: 

19 september tot 25 september ‘16

• Wat? 

• nieuwe rotonde met fietstunnel op de Steenweg op Deinze

• nieuwe verbindingsweg tussen zuidelijke rotondes

• nieuwe op- en afrit van de E40 en de tijdelijke brug naast E40

• Hoe?

• Steenweg op Deinze onderbroken

• Op- en afrit E40 open 

• Omleiding fietsers via Veldstraat

• Omleiding autoverkeer via Tieltsesteenweg en Cijnsstraat/Dobbelaersdreef

• Omleiding vrachtverkeer (+ 3,5 ton) via N37 en N35
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Fase 2: 

19 september tot 25 september ’16
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Fase 2: omleiding autoverkeer en fietsers

19 september tot voorjaar ‘17
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Fietsers
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Fase 2: omleiding zwaar vervoer

19 sept 2016 tot voorjaar ‘17
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Fase 3:

25 september tot 10/15 oktober

• Wat? 

• Idem fase 2

• Aansluiting van nieuwe op- en afrit op E40

• Bouw tijdelijke parallelweg

• Hoe?

• Idem fase 2

• Oprit afgesloten tot 15 oktober

• Omleiding via complex Beernem

• Afrit afgesloten tot 10 oktober

• Omleiding via complex Nevele
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Fase 3:

25 september tot 10/15 oktober
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Fase 3: oprit afgesloten

25 september tot 15 oktober ‘16
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Fase 3: afrit afgesloten

25 september tot 10 oktober ‘16
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Fase 3: omleiding autoverkeer en fietsers

wijzigt niet
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Fase 3: omleiding zwaar vervoer

wijzigt niet
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Fase 4:

15 oktober tot half november ‘16

• Wat?

• rotonde Steenweg op Deinze 

• tijdelijke brug langs de E40

• Hoe?

• Idem als vorige fase, maar de op- en afrit van de E40 richting Gent zijn terug 

open.
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Fase 4:

15 oktober ’16 tot half november

27



Fase 4: geen nieuwe omleidingen
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• Tijdens fase 4 blijven alle omleidingen voor de afgesloten Steenweg op 

Deinze in voege voor alle weggebruikers

• De nieuwe op- en afrit van de E40 richting Gent zijn af en in gebruik.



Fase 5: 

half november ‘16 tot voorjaar ‘17

• Wat?

• Rotonde met fietstunnel op N409

• Verbindingsweg tussen rotondes

• Nieuwe brug in E40

• Fly-over

• Hoe?

• Idem als fase 4

• Omleidingen zoals fase 4

• NIEUW: E40 richting Brussel over tijdelijke parallelweg. 

• Snelheidsregime: 70km/u

• 3  rijstroken
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Fase 5: 

half november ‘16 tot voorjaar‘17
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Vanaf voorjaar 2017

• Werken aan noordkant van de E17

• Principes van verkeersafwikkeling:

• Verkeer op E40 maakt gebruik van tijdelijke parallelweg, steeds 2 of 3 

(versmalde) rijstroken in elke richting

• Beweging van zuidkant naar noordkant van E40 en omgekeerd is altijd 

mogelijk

• N44 naar E40 steeds mogelijk met zo weinig mogelijk omleidingen

• Af en toe minder capaciteit op N44

• Tijdige communicatie
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Fase 6: voorjaar tot najaar 2017
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Fase 6: voorjaar tot najaar 2017

• Wat?

• Bouw nieuwe brug E40 boven Tieltsesteenweg

• Bouw nieuwe rotonde en aantakkingen aan noordzijde E40

• Hoe?

• Gewijzigde verkeerssituatie aan huidig Rondpunt:

• Capaciteit N44 aan Rondpunt: 1 rijstrook in elke richting

• Tak naar Tieltsesteenweg afgesloten, alle verkeer via Steenweg op Deinze en 

nieuwe verbindingsweg. 

• Geen grote omleidingen meer, ook niet voor zwaar verkeer!
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Minder hinder

• Goed uitgekiende fasen om hinder zo veel mogelijk te beperken

• Tijdelijke parallelweg langs E40

• Verbinding tussen beide zijden E40 (N-Z) blijft steeds mogelijk

• ofwel via N37 

• ofwel via N409

• Veilige fietsverbinding altijd gegarandeerd

• Goede communicatie

• Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers:

• Cedric Labeau
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Communicatie

• Infovergaderingen

• Bewonersbrieven

• Webpagina:

• www.wegenenverkeer.be/Aalter

• Digitale nieuwsbrief

• Borden langs E40 /N44

• Perscommunicatie

• Vragen via 

• wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

• 09 276 26 00
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Tijd voor uw vragen!
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