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Welkom  
 

Patrick Hoste 
Burgemeester Aalter 
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14 mei 2014 



Historiek 
 1998: eerste schets + opmetingen 

  2004: eerste MER-rapport 





 2006: aangepaste plannen + MER  - 2007 

  2010: RUP goedgekeurd 

  2011: vernietiging RUP door Raad van State 

 November 2012: start verplaatsen 

nutsleidingen 





 2012: nieuw onteigeningsbesluit 

 2013: Raad van State: toets doorstaan 

  2014: laatste onteigening afgerond en 

nutsleidingen verplaatst 

  April 2014: aanvraag sted. vergunning  



 
 
 

Sylvie Syryn 
Agentschap Wegen en Verkeer 



Agentschap Wegen en Verkeer 

• Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, 
waarvan 1500 km autosnelwegen 

• Aanleg, onderhoud en verbeteren van gewestwegen 
• Onderdeel van beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare Werken van de Vlaamse overheid 
• Voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers, 

auto’s, vrachtverkeer,… 



• AWV is wegbeheerder van 
• E40, R4, N44, N37, N409,... 

 
• Aalter is wegbeheerder van: 

• Lostraat, Stationstraat, Lindestraat, 
Veldstraat, … 

Wegbeheerders  



• Filevorming op de E40 richting Oostende  
• File voor doorgaand verkeer E40 
• File voor lokaal verkeer in de regio 
• sluipverkeer 

  
• Onveilig 

• Smalle fietspaden naast weg en rotonde 
• File met terugslag op E40 
 

Waarom een nieuw 
knooppunt? 



• Vlot verkeer 
• Lokaal en doorgaand verkeer scheiden 
• Hoofdbeweging E40 –> N44 verbeteren 

• Meer veiligheid 
• Gescheiden fietsinfrastructuur 
• Vlotter verkeer –> geen terugslag meer op E40 

• Leefbaarheid verhogen 
• Sluipverkeer aanpakken 
• Wijk Loveld en Beukenpark vlotter en veiliger 

bereikbaar 

Doel nieuw knooppunt 



Oplossing 

Bestaande situatie Toekomst 



• Nieuw op- en afrittencomplex  
• 3 rotondes 
• 2 onderdoorgangen onder E40 blijven 
• Flyover van E40 naar N44 

• Veilige fietsinfrastructuur: 
• Vrijliggend fietspad 
• 2 fietstunnels onder zuidelijke rotondes 

• 2 bufferbekkens 
• Carpoolparking 

 

Wat?  



• Geluidsschermen 
• Langs E40 richting Oostende (wijk Loveld) 
• Langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) 
• Langs N44 richting Maldegem 

• Groenzone ten zuiden van carpoolparking 
• Zichtscherm aan verbindingsweg thv bewoning 

 
 

 

Wat? 



Overzicht 



Rotonde kant Aalter 



Rotonde kant Aalter 



Rotonde aan N409 



Rotonde aan N37 



• Geluidsschermen 
• Langs E40 richting Oostende (wijk Loveld) 
• Langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) 
• Langs N44 richting Maldegem 

• Groenzone ten zuiden van carpoolparking 
• Zichtscherm aan verbindingsweg thv bewoning 

 
 

 

Wat? 



Overzicht 



• Archeologische prospectie 
• Geen verder onderzoek nodig 

• Verplaatsen nutsleidingen: afgerond 
• Bouwvergunning 

• Openbaar onderzoek 
• Start werken: voorjaar 2015 
• Duur werken: 2,5 jaar 

 

Uitvoering 



• 5 mei tot 3 juni 
• Plannen inkijken: 

• Balieruimte van het gemeentehuis 
• Opmerkingen of bezwaren?  

College van burgemeester en schepenen 
Europalaan 22 
9880 Aalter 

 

Openbaar onderzoek 



• 10 fases om hinder zo veel mogelijk te beperken 
• Bouw tijdelijke brug ten zuiden van E40 

• Doorstroming op E40  
• Verbinding tussen beide zijden E40 (N-Z) blijft 

steeds mogelijk, ofwel via N37 ofwel via N409 
• Veilige fietsverbinding altijd gegarandeerd 
• Afstemming met andere werken in de omgeving 

 
 

Fasering 



• Voorlopige fasering! 
• Indicatie van hinder en mogelijke fasering 
• Volgorde en uitvoering per fase kan nog 

wijzigen 

Fasering 



• N37 afgesloten tot oprit 
E40 

 

Voorlopige fasering 



• N37 tijdelijk omgeleid 
• Oprit richting Brussel dicht 
• Afrit richting Brussel dicht 

Voorlopige fasering 



• Oprit richting Brussel dicht 

Voorlopige fasering 



• N409 afgesloten 
• Verkeer op E40 over tijdelijke 

brug 
 

Voorlopige fasering 



• E40 richting Brussel over 
tijdelijke weg 

• N37 via nieuwe rotonde 
en verbindingsweg 

Voorlopige fasering 



• E40 richting Oostende op 2 
vakken 

• E40 richting Brussel op tijdelijke 
weg 

• N44: verminderde capaciteit 
• Oprit richting Oostende dicht 

Voorlopige fasering 



• E40: idem als fase 6 
• N44: verminderde capaciteit 
 

Voorlopige fasering 



• E40: beperkte capaciteit 
• Korte afsluiting N409 en 

N37 
• N44: beperkte capaciteit 
 

Voorlopige fasering 



• N44: beperkte capaciteit 
 

Voorlopige fasering 



• E40: beperkte capaciteit 
• N409 naar Aalter dicht 
 

 

Voorlopige fasering 



Communicatie 

• Infovergaderingen 
• Bewonersbrieven 
• Webpagina: 

• www.wegenenverkeer.be/E40Aalter 
• Digitale nieuwsbrief    
• Perscommunicatie 
• Vragen via  

• wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be 
• 09 276 26 00 

http://www.wegenenverkeer.be/E40Aalter
mailto:wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
mailto:wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be


 

Vragen? 
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