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• Heb je een vraag? Stel ze in de chatbox. Die vind je 
rechtsbovenaan. Aan het einde van de presentatie overlopen 
we alle vragen. 

• Voor specifieke vragen in verband met hinder of 
bereikbaarheid kan je ook contact opnemen met de 
bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar-
vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21

• PowerPoint na afloop informatiemoment te vinden via  
wegenenverkeer.be/asse

1. Enkele huisregels

mailto:bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
http://www.wegenenverkeer/asse


Agentschap Wegen en Verkeer

• Kristof Goris: projectmanager

• Frank Simons: werfleider

• Anton De Coster: 
communicatieverantwoordelijke

• Giel Cromphout: 
bereikbaarheidsadviseur

Gemeente Asse

• Evert De Proost: 
Ir. Openbare Werken

Evolta

• Lennert Nachtergaele: 
Projectleider

2. Wie is wie? 
Stadsbader 

• Andy Degrauwe:
projectleider

• Pieter Moors
• Glenn De Backer

Aquafin

• Joren De Coninck:
Projectmanager

Farys

• Stijn Postal:
Projectleider



3. Het ontwerp in een notendop
Doelstellingen

1. Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers
Schoolomgeving, aanwezigheid van fietssnelweg F212

1. Vlotter openbaar vervoer
Busverkeer lijnen 213 en 214

1. Aangename en overzichtelijke wegindeling
Brede steenweg: niet efficiënt ingedeeld en weinig ruimte 
voor groen en fietsers

1. Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel



Het wegenisontwerp in vijf delen

1. Tussen Vaal en 
Stevensveld

2. Tussen Stevensveld en 
bedrijvenzone

3. Van bedrijvenzone tot 
kruispunt Zittert

4. Lintbebouwing Zittert
5. Tussen lintbebouwing en 

Langestraat



1. Vaal - Stevensveld
(bebouwd gebied, 50 
km/u)

• busbaan (Bijzonder Overrijdbare 
Bedding) richting Asse-centrum tussen 
Vaal en parking Delhaize

• vernieuwing bushaltes ‘Asse Ten 
Berg’

• vernieuwing oversteekplaats ter 
hoogte van de school 

• dubbelrichtingsfietspad tussen 
Petrus Ascanusstraat en Stevensveld

Typeprofiel



Ontwerp schoolomgeving



2. Stevensveld - bedrijvenzone

• vrijliggende fietspaden
• ventweg aan kant van 

winkelzone

Typeprofiel



3. Bedrijvenzone -
kruispunt Zittert

• vrijliggende fietspaden 
• vernieuwde bushaltes ter 

hoogte van Kruiskouter, met 
zebrapaden voor en na het 
kruispunt

Typeprofiel



Kruispunt Kruiskouter



4. Lintbebouwing Zittert

• bomen tussen parkeerplaatsen 
• vrijliggende fietspaden aan 

beide kanten
• veiliger kruispunt Zittert-

Benedenstraat

Typeprofiel



Kruispunt 
Zittert/Benedenstraat

• veiliger kruispunt: 
oversteekplaats en 
afslagstrook



5.  Zittert - Langestraat

• overgang 50 km/u - 70 km/u, vertragend 
effect door middeneiland

• vrijliggende fietspaden, afgescheiden 
door een haag

• parkeergelegenheid door ventweg met 
parkeerplaatsen t.h.v. de Spoorwegbaan

• busbaan richting Brussel

Typeprofiel



Overgang
50 km/u - 70 km/u

• middeneiland zorgt voor 
vertragend effect

• wachtbekken:
opvangen van regen-
water



Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

● afkoppeling regenwater van vuilwater

● aanleg van 1 centrale regenwaterleiding 
(blauw) en 2 langsliggende 
vuilwaterleidingen (rood)



4. Fasering
● fase 1

(eind augustus 2020 - eind 
2020)

● fase 2 (eind 2020 - voorjaar 
2021)

● fase 3 (voorjaar 2021 -
najaar 2021)

● fase 4 (najaar 2021 -
zomer 2022)

Per fase: start op het laagste punt 
omwille van aanleg riolering



5. Hinder en omleidingen
Fase 1 (eind augustus - eind 2020)

• verkeer op Brusselsesteenweg 
blijft mogelijk in beide richtingen

• beurtelings verkeer door middel 
van verkeerslichten

• kruispunt met Langestraat 
afgesloten, lokale omleidingen 



5. Hinder en omleidingen
Fase 2 - eind van de werken (vanaf 
eind 2020)

Doorgaand autoverkeer
• verkeer richting Brussel blijft 

mogelijk
• snelheidsbeperking langs de 

werfzone
• verkeer richting Asse omgeleid via 

E19 en E40

Lokaal verkeer
• omleidingen voor fietsers en 

autoverkeer per fase



6. Hoe correct afkoppelen? 
Afkoppelen op privaat domein
Video: “Waarom moet je regenwater afkoppelen?”

gemengd rioolstelsel gescheiden rioolstelsel

https://vimeo.com/224052005


Afkoppelen op privaat domein

• opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige    

Reeds uitgevoerd
• bezoek afkoppelingsdeskundige
• inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer

Momenteel lopende
• ontwerp en bijhorende raming nieuwe toestand op basis van meest economische 

oplossing voor afkoppeling op privé-terrein   
• engagement in de vorm van een afkoppelingsovereenkomst met de eigenaar





Afkoppelen op privaat domein

• afkoppelingsovereenkomst – uitvoering afkoppelingswerken:
• Door de eigenaar zelf of door eigenaar aangestelde aannemer
• Door TMVW|FARYS, via collectieve aannemer ( = aannemer  wegenis- en 

rioleringswerken) waarbij opgemaakte raming een bindende prijsafspraak is 
(= plafondbedrag)

• in geval zelf doen:
• Afkoppelingswerken uit te voeren vóór het einde der werken op openbaar 

domein
• Eigenaar vraagt de keuring aan na uitvoering van de werken bij de 

afkoppelingsdeskundige (EVOLTA)
• Keuring en controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van 

conformiteitsattest door de afkoppelingsdeskundige (EVOLTA)



• uitvoeringsformulier over te maken naar 
afkoppelingsarchitect@evolta.be (voorkeur) of 
per post naar Damstraat 220, 9180 Moerbeke
met vermelding van keuze uitvoering der 
werken en akkoordverklaring

• Bij vragen over de afkoppelingsstudie kan u 
terecht op bovenstaand emailadres of op het 
nummer 09 326 92 92.

mailto:afkoppelingsarchitect@evolta.be


Afkoppelen op privaat domein

● Financiële tussenkomst (tegemoetkoming door de gemeente – niet verplicht)

○ Afkoppelingsstudie – Keuring
■ Voor 100% gedragen door de gemeente Asse via TMVW|FARYS

○ Afkoppelingswerken
■ Tussenkomst in de kosten met een maximum van € 1000 op basis 

van de voorgelegde facturen / bewijsstukken, door de gemeente Asse 

via TMVW|FARYS. Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken 

verbonden aan afkoppeling, volgens afkoppelingsplan/raming van 

afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief 

groen- en tuinherstel)

■ Bovengrondse werken (o.a. verhangen regenafvoerpijpen / dakgoten, 

…) en eventuele inpandige werken (op vraag van eigenaar)  zijn te 

coördineren door de eigenaar en worden NIET uitgevoerd door de 

collectieve aannemer



7. Communicatie

Communicatiekanalen
• bewonersbrieven (start van de werken en bij specifieke hinder)
• digitale nieuwsbrief
• website: www.wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-asse
• gemeentelijke kanalen 

Specifieke vragen over bereikbaarheid en hinder?
• bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
• 0472 18 53 21  

http://www.wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-asse
mailto:bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be


Vragen? 



Bedankt voor uw 
aandacht. 


