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Welkom

Patrick Hoste

Wnd burgemeester Aalter
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Heraanleg complex 

Aalter
Sylvie Syryn

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
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Van oud naar nieuw

Wat wijzigt?
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Bestaande situatie Toekomst



Overzicht



Zicht richting Knokkeweg



Overzicht



Geluidsschermen



Stand van zaken

• De werken:  

• 3 nieuwe rotondes:

• Vier nieuwe bruggen in de E40:

• Nieuwe op- en afritten, 

waaronder 1 fly-over:

• Twee fietstunnels:

• Een nieuwe carpoolparking

• 2 bufferbekkens

• Timing:

• 1 jaar  en 2,5 maanden bezig

• Nog kleine 2 jaar te gaan 

2 afgewerkt

1 bijna klaar (juni)

op- en afrit richting Gent klaar, oprit 

richting Oostende in aanbouw

afgewerkt
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Grote lijnen fasering komende maanden

• Begin juni ’17 - half november ‘17

• Tieltsesteenweg afgesloten aan brug

• Knokkeweg (N44): één rijstrook in beide richtingen

• Half november ’17 – voorjaar ’18

• Tieltsesteenweg afgesloten aan brug

• Knokkeweg (N44): één rijstrook in beide richtingen

• Wissel op E40: oprit richting Oostende afgesloten
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Begin juni tot half november 2017

Wat?

• Noordzijde van de E40: nieuwe rotonde + alle aansluitingen

• E40: nieuwe brug E40 over de Tieltsesteenweg

Hoe rijdt het verkeer?

• E40 richting Brussel via de tijdelijke parallelweg

• E40 richting kust: normale rijstroken

• Tieltsesteenweg onderbroken aan brug: omleiding via verbindingsweg en 

rotonde aan Steenweg op Deinze (N409)

• N44 (Knokkeweg):

• beide rich:ngen slechts 1 rijstrook 

• Rechtstreekse oprit naar E40 richting kust is af en in gebruik
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Begin juni tot half november 2017



Begin juni tot half november 2017
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Hoe rijden de fietsers?



Half november 2017 tot april 2018

Wat?

• Noordzijde van de E40:  aansluiting N44 op nieuwe rotonde

• E40: nieuwe brug E40 over de Tieltsesteenweg

Hoe rijdt het autoverkeer?

• E40 richting Brussel via de tijdelijke parallelweg

• E40 richting kust: 

• via doorsteek naar andere rijrichting 

• Oprit E40 richting kust afgesloten: omleiding via Nevele

• Tieltsesteenweg onderbroken aan brug: omleiding via verbindingsweg en 

rotonde aan Steenweg op Deinze (N409)

• N44 (Knokkeweg):

• beide richtingen slechts 1 rijstrook 

• Verbinding van oude rotonde naar N44 steeds mogelijk
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Half november 2017 tot april 2018



Half november 2017 tot april 2018
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Werken na april 2018

April 2018 tot voorjaar 2019

• Fly-over van E40 naar N44

• Bouw laatste brug over Steenweg op Deinze

• Heraanleg E40

• Aanleg carpoolparking en bufferbekkens

Aansluitend op de werken (wellicht voorjaar 2019)

• geluidsschermen



Overzicht



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
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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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