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Start werken: Herinrichting Brusselsesteenweg in Asse  
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, 
autosnelwegen en fietspaden, start eind augustus 2020 met de herinrichting van 
de Brusselsesteenweg (N9) in Asse, tussen de kruispunten met Vaal en 
Langestraat. Volgens de huidige planning duren de werken tot de zomer van 
2022.  
 

Volledige vernieuwing tussen Vaal en Langestraat 
De Brusselsesteenweg (N9) is een belangrijke verbindingsweg tussen Asse en 
Brussel. Vanaf augustus 2020 wordt de gewestweg tussen de kruispunten met 
Vaal en de Langestraat, een afstand van ruim 2 kilometer, volledig vernieuwd en 
veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Zo komen er vrijliggende 
fietspaden en veilige oversteekplaatsen. Er komt meer plaats voor groen en de 
bushaltes worden aangepast. Bovendien leggen de nutsmaatschappijen in de 
volledige projectzone een gescheiden riolering aan.  
 

Werken in vier verschillende fases 
De werken worden gefaseerd aangepakt om de hinder voor omwonenden en 
verkeer zoveel mogelijk te beperken. We werken in vier verschillende fases, te 
beginnen ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat. Hier werken we tot 
het einde van 2020. Daarna schuift de werf op richting het centrum van Asse. Het 
einde van alle werkzaamheden is voorzien voor de zomer van 2022.  
 

Wat betekenen de werken voor mij? 
Doorgaand autoverkeer 
● Tijdens de eerste fase van de werken, van eind augustus tot eind 2020, blijft 

het verkeer op de Brusselsesteenweg mogelijk in beide richtingen. Wel 
worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst ter hoogte van de werfzone. 
Zo kan het verkeer beurtelings langs de werken rijden.  

● Van eind 2020 tot het einde van alle werken wordt de Brusselsesteenweg 
tussen Vaal en Langestraat afgesloten voor doorgaand verkeer richting 
Asse. Er wordt een omleiding voorzien via de E19 en de E40 naar het op- en 
afrittencomplex van Ternat (nr. 20). Wie vanuit Asse richting Brussel rijdt, 
kan wel altijd gebruik blijven maken van de Brusselsteenweg.  

 
 

 



 

Lokaal autoverkeer:  
● Tijdens de eerste fase van de werken, van eind augustus tot eind 2020, wordt de Langestraat 

onderbroken ter hoogte van de aansluiting met de Brusselsesteenweg. Voor het verkeer van en 
naar Kobbegem wordt een lokale omleiding voorzien.  

● Per fase van de werken wordt een lokale omleiding ingesteld. Hierover zullen we ruim voor de start 
van elke fase communiceren op onze website.  

 
Fietsers: Voor fietsers wordt tijdens de werken een omleiding voorzien die parallel loopt met de 
Brusselsesteenweg: langs de fietssnelweg F212, Poel en de Spoorwegbaan. Wanneer er gewerkt wordt ter 
hoogte van de schoolomgeving, wordt er een veilige fietsoversteekplaats voorzien.  
 
Openbaar vervoer: De bussen van De Lijn volgen een omleiding tijdens de werken. De laatste informatie 
hierover vindt u altijd op onze website en op www.delijn.be.  
 

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be 
Op www.wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-asse vindt u altijd de laatste informatie en kan u zich 
inschrijven op de digitale nieuwsbrief die we op regelmatige tijdstippen uitsturen. Via deze weg houden wij 
u op de hoogte over de voortgang van de werken.  

Hebt u vragen over onze werken? 
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50. Voor dit project heeft 
Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. U kan hem contacteren via 
bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21.  
 
Vriendelijke groeten, 
Kristof Goris - Projectmanager
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