
Herinrichting Assesteenweg (N285) 
en op- en afritten met E40 

18 september 2019, Ternat

1



Verloop toelichting

1. Voorstelling sprekers 

2. Het project 

3. Fasering van de werken 
• Fase 1a
• Fase 1b
• Fase 2
• Fase 3
• Fase 4

4. Contact en communicatie

5. Vragenronde

2



Voorstelling sprekers

• Bart Hompes - Projectmanager

• Joren Duyck - Werfleider 

• Wouter Toelen - Bereikbaarheidsadviseur

• Sven Platteeuw - Studiebureau Arcadis

• Wim Van Leeuwen - Aannemer Willemen Infra
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Het project
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Dit plan kan u ook in detail bekijken op de webpagina www.wegenenverkeer.be/ternat



Inhoud van de werken

• Vernieuwen nutsvoorzieningen

• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel 

• Gescheiden fietspaden en beveiligde 
oversteekplaatsen (aan de Steenvoordestraat, 
Essenestraat en op- en afritten E40)

• Herschikking rijstroken op de N285 

• Voorsorteerstroken op- en afritten E40 

• Aanleg twee bushaltes 
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Fasering van de werken



Werken in vier fasen 
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Algemene principes tijdens de werken
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• Verkeer op de Assesteenweg (N285) zoveel mogelijk 
over versmalde rijstroken (een per rijrichting) 

• Bij te smalle doorgang: tijdelijke verkeerslichten en 
beurtelings verkeer

• Bedrijven, woningen en zijstraten waar mogelijk 
altijd bereikbaar houden door tijdelijke verharding 

• Verkeer komende van de afritten met E40 verplicht 
rechts-uit 

⇒ via rotonde aan Industrielaan keren



Fase 1a: rijrichting Ternat, tussen huisnummer 86 en 
huisnummer 74
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Fase 1a: rijrichting Ternat, tussen huisnummer 86 en 
huisnummer 74
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Duur: 25 werkdagen (oktober)

Hinder tijdens fase 1a 
• Beurtelings verkeer op N285 ter hoogte van werfzone 

via tijdelijke verkeerslichten 
• Nattestraat afgesloten 
• Tijdelijke verkeerslichten aan Steenvoordestraat
• Verplicht rechts-uit aan afritten E40
• Toegang bedrijven en woningen langs werfzone 

gegarandeerd door tijdelijke verharding in de vorm 
van steenslag

 



Fase 1b: rijrichting Ternat, tussen huisnummer 74 
en  Café/frituur Transport 

12

 



Fase 1b: rijrichting Ternat, tussen huisnummer 74 
en Café/frituur Transport 
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Duur: 60 werkdagen (november - februari)

Hinder tijdens fase 1 
• Verkeer op de N285 over versmalde rijstroken (één 

per rijrichting)
• Verplicht rechts-uit aan afritten E40
• Toegang bedrijven en woningen langs werfzone 

gegarandeerd door tijdelijke verharding (in de 
vorm van steenslag). Ook aan de Essenestraat. 

 



Gewijzigde verkeerssituatie aan op- en afritten 
tijdens fasen 1a en 1b
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Fase 2: rijrichting Asse, tussen speelhal Josan en 
afrit E40 komende van Affligem
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Fase 2: rijrichting Asse, tussen speelhal Josan en 
afrit E40 komende van Affligem
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Duur: 25 werkdagen (februari - maart)

Hinder tijdens fase 2
• Verkeer op de N285 over versmalde rijstroken (één 

per rijrichting)
• Nattestraat afgesloten
• Toegang bedrijven en woningen langs werfzone 

gegarandeerd door tijdelijke verharding (in de 
vorm van steenslag) 

• Tijdelijke verkeerslichten aan oprit E40 richting 
Affligem en afrit E40 komende van Brussel 

• ! Afsluiten oprit E40 richting Brussel en afrit E40 
komende van Affligem (duur: 10 dagen) !

 



Fase 3: rijrichting Asse, tussen afrit E40 komende 
van Affligem en afrit E40 komende van Brussel
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Fase 3: rijrichting Asse, tussen afrit E40 komende 
van Affligem en afrit E40 komende van Brussel
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Duur: 25 werkdagen (maart - april)

Hinder tijdens fase 3
• Verkeer op de N285 over versmalde rijstroken (één 

per rijrichting)
• Toegang bedrijven en woningen langs werfzone 

gegarandeerd door tijdelijke verharding (in de 
vorm van steenslag) 

• Tijdelijke verkeerslichten aan oprit E40 richting 
Brussel en afrit E40 komende van Affligem 

• ! Afsluiten oprit E40 richting Affligem en afrit E40 
komende van Brussel (duur: 10 dagen) !

 



Fase 4: rijrichting Asse, tussen afrit E40 komende 
van Brussel en carwash Isocom
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Fase 4: rijrichting Asse, tussen afrit E40 komende 
van Brussel en carwash Isocom
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Duur: 15 werkdagen (april - mei)

Hinder tijdens fase 4
• Verkeer op de N285 over versmalde rijstroken (één 

per rijrichting)
• Beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten 

ter hoogte van de werfzone
• Toegang bedrijven en woningen langs werfzone 

gegarandeerd door tijdelijke verharding in de vorm 
van steenslag

 



Omleidingen voor fietsers tijdens fasen 1a en 1b
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Omleiding voor doorgaand verkeer 
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Aan de kruispunten van de N285 met de invalswegen Brusselsesteenweg (N9) 
en Ninoofsesteenweg (N8) worden tekstkarren geplaatst met actuele 
informatie over de reisduur langs werfzone



Contact en 
communicatie



Blijf op de hoogte 

> Website en digitale nieuwsbrief 
• www.wegenenverkeer.be/ternat
• Inschrijven op de digitale nieuwsbrief 

> Persoonlijke communicatie bij individuele hinder

Brief in de bus of plaatsbezoek

> Vragen over bereikbaarheid of hinder tijdens de werken

Bereikbaarheidsadviseur Wouter Toelen
bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of via 0472 18 53 21 
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http://www.wegenenverkeer.be/ternat
mailto:bereikbaar-vl-br@wegenenverkeer.be


Bedankt voor uw 
aandacht

Vragen?


