
+3.5 ton (dd 24/6/2022) AFBAKENING Onder contract?

West-Vlaanderen

Perceel 1: deel Noord

Het actiegebied behelst de weg (met inbegrip van alle op- en afritten): 
- A10: vanaf kmpunt 72,130 (grens Oost-Vlaanderen) tot kmpunt 
104,5 (Kennedyrondpunt)
- A11: vanaf kmpunt 154,5 tot kmpunt 143,5
- A17: vanaf kmpunt 49,000 tot kmpunt 68,073
- N31: vanaf kmpunt 0,000 tot kmpunt 12,300 
- A18: vanaf kmpunt 5,420 tot kmpunt 47,360

Ja, volgens 
nieuw contract 

(2022)

Perceel 2: deel Zuid-West

Het actiegebied behelst de weg (met inbegrip van alle op- en afritten): 
- A19: van kmpunt 0,300 (Kortrijk) tot 22,800 (Ieper)
- A17 (E403): van kmpunt 17,517 (grens met Wallonië) tot kmpunt 
49,000
- A14 (E17): van kmpunt 0,000 (grens met Frankrijk) tot kmpunt 5,300

Ja, volgens 
nieuw contract 

(2022)

Perceel 3: deel Zuid-Oost

Het actiegebied behelst de weg (met inbegrip van alle op- en afritten): 
- A14 (E17): van kmpunt 26,380 (grens met Oost-Vlaanderen) tot 
kmpunt 5,300, inclusief bypass A0140241 om van de A14 naar de 
A17 te rijden. 
- R8 (Ring rond Kortrijk): van kmpunt 0,000 tot kmpunt 16,754 (incl. 
‘Ei’), inclusief stukje A19 richting Kortrijk van kmpunt 0,3 tot 0,0
- N395A – N395B – N395E

Ja, volgens 
nieuw contract 

(2022)

Oost-Vlaanderen

Perceel 1: E40 Oost

Beide rijrichtingen van de hoofdweg:
- A10 (E40 Brussel-Oostende), van meetpunt 14.900 (grens met 
provincie Vlaams Brabant) tot meetpunt 43.300 (knooppunt 
Zwijnaarde).
Lussen van de complexen: Aalst, Erpe – Mere, Wetteren, Merelbeke 
(aansluiting van de E40 met de Heidestraat)
Lussen van het knooppunt: Merelbeke (alle lussen van de kruising 
van de E40 met de R4 + aansluiting van de R4 met de R4 binnenring 
+ aansluiting van de R4 met de R4 buitenring + aansluiting van de R4 
met de Van Laetestraat)

Ja, volgens vorig 
contract met 

beurtrol

Perceel 2: E40 West

Beide rijrichtingen van de hoofdweg:
- A10 (E40 Brussel-Oostende), van meetpunt 43.300 (knooppunt 
Zwijnaarde). tot meetpunt 72.100 (grens met provincie West-
Vlaanderen)
Lussen van de complexen: Zwijnaarde (aansluiting van de N60 op de 
E40 naar Brussel), Sint-Denijs-Westrem, Drongen, Nevele, Aalter

Ja, volgens vorig 
contract met 

beurtrol

Perceel 3: R4

Beide rijrichtingen van de hoofdweg:
- R4 (Ring om Gent), van meetpunt 14.700 (Aansluiting met Gent 
Zeehaven) tot meetpunt 28.400 (nabij knooppunt Merelbeke)
Lussen van de complexen: Schansakker, Oostakker, Destelbergen, 
Laarne, Melle

Ja volgens nieuw 
contract (2022)

Perceel 4: E17 Zuid

Beide rijrichtingen van de hoofdweg:
- A14 (E17 Antwerpen-Rijsel), van meetpunt 26.400 (grens met 
provincie West-Vlaanderen) tot meetpunt 48.600 (net voor het 
knooppunt Zwijnaarde).
Lussen van de complexen: Kruishoutem, Deinze, De Pinte

Ja volgens nieuw 
contract (2022)

Perceel 5: E17 Zwijnaarde - Destelbergen

Beide rijrichtingen van de hoofdweg en parallelwegen (indien 
aanwezig):
- A14 (E17 Antwerpen-Rijsel), van meetpunt 48.600 (nabij knooppunt 
Zwijnaarde) tot meetpunt 56.700 (nabij knooppunt Destelbergen).
- B401 (aansluiting tussen de E17 en Gent Centrum) van meetpunt 
0.000 tot meetpunt 2.400
Lussen van de complexen op de E17: UZ -Gent, Gentbrugge, 
Lussen van de complexen op de B401: Gent Centrum, Ledeberg
Lussen van het knooppunt: Zwijnaarde (alle lussen van de kruising 
van de E40 met de E17)

Ja volgens nieuw 
contract (2022)

Perceel 6: E17 Midden

Beide rijrichtingen van de hoofdweg en parallelwegen (indien 
aanwezig):
- A14 (E17 Antwerpen-Rijsel), van meetpunt 56.700 (nabij knooppunt 
Destelbergen).tot meetpunt 73.200 (nabij complex Lokeren)
Lussen van de complexen: Beervelde, Lokeren
Lussen van het knooppunt: Destelbergen (alle lussen van de kruising 
van de E17 met de R4)

Ja volgens nieuw 
contract (2022)

Perceel 7: E17 Noord

Beide rijrichtingen van de hoofdweg en parallelwegen (waar 
aanwezig):
- A14 (E17 Antwerpen-Rijsel), van meetpunt 73.200 (nabij complex 
Lokeren) tot meetpunt 97.400 (nabij complex Kruibeke).
Lussen van de complexen: Waasmunster, Sint-Niklaas West, Sint-
Niklaas Centrum, Haasdonk, Kruibeke (ENKEL uitrit richting 
Antwerpen en oprit richting Kortrijk)

Ja, volgens vorig 
contract met 

beurtrol

Perceel 8: E34 Oost

Beide rijrichtingen van de hoofdweg:
- A11 (E34/N49 Antwerpen-Knokke), van meetpunt 8.500 (nabij 
knooppunt Beveren) tot meetpunt 29.500 (nabij complex Moerbeke)
Lussen van de complexen: Vrasene, Stekene

Ja, volgens vorig 
contract met 

beurtrol

Perceel 9: E34 West

Beide rijrichtingen van de hoofdweg:
- A11 (E34/N49 Antwerpen-Knokke), van meetpunt 29.500 (nabij 
knooppunt Beveren) tot meetpunt 43.000 (driekleurige verkeerslichten 
ter hoogte van de Stoepestraat te Assenede)
Lussen van de complexen: Moerbeke, Zelzate Oost
Lussen van het knooppunt: Zelzate West (alle lussen van de kruising 
van de E34/N49 met de R4-West)

Ja, volgens vorig 
contract met 

beurtrol

Antwerpen

Perceel 1: R2/A12-Noord

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- R2 in beide richtingen: van 80.000 tot aansluiting A12
- A12 (Noord) in beide richtingen: van 37.600 tot Nederlandse grens 
(+/- 54.200) Neen

Perceel 2: E19-Noord

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- A1 (E19-Noord) in beide richtingen: van 35.200 tot Nederlandse 
grens (+/- 69.600)
- R1 in beide richtingen: van 0.000 t.e.m. 1.100
- Complex Antwerpen-Noord
- A12 in beide richtingen: van complex Antwerpen-Noord tot 37.600 Neen

Perceel 3: E34-Oost

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- A13 (E34-E313) richting Hasselt: van 2.500 tot splitsing E313 (+/- 
9.500) 
- A21 (E34) richting Eindhoven: van +/- 9.500 tot Nederlandse grens 
(+/- 58.000)
- A21 (E34) richting Antwerpen: van Nederlands grens (+/- 58.000) tot 
aan de samenkomst met de E313 (+/- 10.000)
- A13 (E34-E313) richting Antwerpen: van +/- 9.700 tot 2.500 Neen



Antwerpen

Perceel 4: E313-Oost

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- A13 (E313) richting Hasselt: vanaf de splitsing met de E34 (+/- 
9.500) tot grens Limburg (+/- 48.350)
- A13 (E313) richting Antwerpen: van grens Limburg (+/- 48.350) tot 
de samenkomst met de E34 (+/- 9.700) Neen

Perceel 5: E19/A12-Zuid

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- A1 (E19-Zuid) in beide richtingen: van 34.400 
(Craeybeckxtunnelmond kant Antwerpen) tot
grens Vlaams-Brabant
- A112 in beide richtingen: van 1.850 tot aansluiting A12
- A12 in beide richtingen: van 35.100 (Dikke Mee, Bevrijdingstunnel) 
tot grens Vlaams-Brabant
(15.750) Neen

Perceel 6: R1-Oost

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- R1 in beide richtingen: van 1.100 tot 8.200 (t.h.v. bovenliggende 
Borsbeekbrug)
- Complex Antwerpen Oost
- A13 (E34-E313) in beide richtingen tot 2.500 (t.h.v. onderliggende 
Ruggeveldlaan) Neen

Perceel 7: R1-Zuid

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- R1 in beide richtingen: van 8.200 (t.h.v. bovenliggende 
Borsbeekbrug) tot 12.100
- Complex Antwerpen-Zuid
- E19 (Zuid) in beide richtingen: tot 34.400 (Craeybeckxtunnelmond 
kant Antwerpen)
- A12 (Zuid) in beide richtingen: van 35.100 (Dikke Mee) tot complex 
Antwerpen-Zuid Neen

Perceel 8: R1-West

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- R1 beide richtingen: van 12.100 tot complex St-Anna
- Complex Antwerpen-Centrum
- Complex Antwerpen-West
- A112 in beide richtingen: van 1.850 tot Complex Antwerpen-Centrum
- A14 (E17) in beide richtingen van 100K506 tot grens met Oost-
Vlaanderen 97K400
- A11 (N49) in beide richtingen: van 0K000 tot 8K150
- R2 in beide richtingen: van aansluiting A11 tot 80.000 Neen

Vlaams-Brabant

Anderlecht Nee
Reyers + Oudergem Nee

Bertem

De hoofdweg en alle op- en afritten:
- A3 (Brussel-Luik), vanaf meetpunt 9.000 (Sterrebeek) tot meetpunt 
44.196, vanaf meetpunt 53.058 tot meetpunt 56.429, vanaf meetpunt 
58.478 tot meetpunt 61.528
- A2 (Bertem-Halen), van meetpunt 50.000 tot meetpunt 87.190 Ja

Limburg
Perceel 1: E313 west + E314 west

- E313 van meterpunt 48.257 (provinciegrens Antwerpen) tot 
meterpunt 70.500 (inclusief complexen 25 Ham, 25a Tessenderlo, 26 
Beringen, verkeerswisselaar Lummen, 26bis Industrie Zolder-Lummen 
en 27 Hasselt-West)
- E314 van meterpunt 50.023 (provinciegrens Vlaams-Brabant) tot 
meterpunt 32.000. (inclusief complexen 25 Halen, 26 Lummen-
centrum, verkeerswisselaar Lummen, 27 Terlaemen en 28 Zolder)

Ja, volgens 
nieuw contract 

(2022)

Perceel 2: E314 oost

- E314 van meterpunt meterpunt 32.000 tot 0.000 (landsgrens met 
Nederland) (inclusief complexen 29 Houthalen-Helchteren, 30 Park 
Midden-Limburg, 31 Genk-Centrum, 32 Genk-Oost en 33 
Maasmechelen)

Ja, volgens 
nieuw contract 

(2022)

Perceel 3: E313 oost

- E313 van meterpunt 70.500 tot meterpunt 100.173 (grens met 
Wallonië) (inclusief complexen 28 Hasselt-Oost, 29 Hasselt-Zuid, 30 
Diepenbeek, 31 Bilzen en 32 Tongeren)

Ja, volgens 
nieuw contract 

(2022)


