
Zuidlaan wordt aangename 
en veilige boulevard
Heraanleg Zuidlaan en fietspadenproject starten in 2022

De Zuidlaan in Wetteren is geen veilige weg. Regelmatig gebeuren er ongevallen waarin 
jammer genoeg vaak zwakke weggebruikers betrokken zijn. Ook het uitzicht van weg, die  
nu vooral een grijze asfaltvlakte is, kan een pak beter. 

In 2022 neemt het Agentschap Wegen en Verkeer de weg daarom grondig onder handen. De 
Zuidlaan krijgt een volledige make-over. Van de Bloemluststraat tot de Victor Van Sandelaan 
wordt de weg een aangename, groene stadsboulevard. Veilig verkeer voor alle weggebruikers 
staat daarbij centraal. Onder de weg legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan.

Goed nieuws ook voor fietsers. Want dankzij bijkomende investeringen van de Vlaamse 
regering komen er nieuwe veilige fietspaden. En dit niet alleen in de zone waarin we de weg 
heraanleggen maar wel over de volledige Zuidlaan. 
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Parkeerzone grasbetondallen

Aan de bushaltes Wetteren 
Oordegemsesteenweg en Wetteren 
Buyssestraat zal de bus niet langer 
naast maar wel op de rijweg stoppen.  
Het fietspad loopt er achter de 
bushaltes door. Zo kruisen fietsers niet 
met busreizigers die de bus op- en 
afstappen.

Hoe zal de nieuwe     
Zuidlaan eruitzien?

Vernieuwde perrons  
aan  de bushaltes 

Nieuwe rotonde

De Zuidlaan zal er over een aantal jaren helemaal anders uitzien: een groene toegangspoort tot het 
centrum van Wetteren. Dat is wat we met de nieuwe Zuidlaan voor ogen hebben. Daarom planten 
we over de volledige lengte van de weg nieuwe bomen aan.

De bomen komen in groene middenbermen die dienstdoen als wadi’s. Een wadi is een systeem 
waarbij een kleine helling gemaakt wordt om regenwater op te vangen. Het opgevangen water 
infiltreert in de bodem en gaat zo de verdroging van de bodem tegen. Bij hevige regenval helpt een 
wadi om de vele regen goed op te vangen.

We scheiden de rijstroken met een gesloten 
middenberm. Zo maken we gevaarlijke afslag- en 
keerbewegingen onmogelijk. Langs de volledige 
weg leggen we nieuwe fietspaden aan. Die 
fietspaden komen iets hoger te liggen ten opzichte 
van de weg wat veiliger is voor fietsers. 

Voor de aanleg van die fietspaden moeten 
we op verschillende plaatsen de bestaande 
parkeerstroken innemen. Waar mogelijk proberen 
we de parkeerplaatsen te behouden.  
 
 

Zo blijven er voldoende parkeeplaatsen over om 
aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Onder de weg legt Aquafin een gescheiden 
rioleringsstelsel aan. Dat is beter voor het milieu 
want zo scheiden we afval- en regenwater.

Aan de hand van een vereenvoudigd ontwerpplan 
zetten we de overige belangrijkste vernieuwingen 
graag voor u op een rij.

63Kruispunten met  
'slimme verkeerslichten'
Op de kruispunten komen slimme verkeerslichten. 
Via informatie van detectoren op het kruispunt, 
spelen die flexibel in op de verschillende 
aankomende weggebruikers. Zo kunnen 
verkeerslichten bijvoorbeeld langer groen licht 
geven als er continu voertuigen naderen.
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Ter hoogte van de Bloemluststraat leggen  
we een keerpunt aan. Zo kan het verkeer  
komende van de winkels iets verderop, zoals 
bv. E5-mode, ... hier makkelijk keren. Ook 
vrachtverkeer heeft hier voldoende ruimte om  
te keren. Fietsers en voetgangers steken er  
veilig over via het middeneiland.

Eerste keerpunt1 Tweede keerpunt 

Veilige 
oversteekplaatsen 
voor fietsers en 
voetgangers

Aan de Oude Aardeweg leggen 
we een tweede keerpunt aan. Zo 
vermijden we dat te veel verkeer 
moet keren op de nieuwe rotonde 
die iets verderop komt. Ook hier 
steken fietsers en voetgangers 
veilig over via het middeneiland. 

Op verschillende plaatsen leggen we 
veilige oversteekplaatsen aan voor 
fietsers en voetgangers. Daar steken 
ze over via de middenberm. Dat 
is veiliger dan in één beweging de 
rijweg te moeten oversteken.  
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5

Langs een nieuwe rotonde iets 
voorbij de Oude Aardeweg rijdt het 
verkeer van en naar het centrum van 
Wetteren. Fietsers en voetgangers 
steken niet over op de rotonde maar 
gebruiken de oversteekplaatsen iets 
verderop. Dat is veiliger dan hen 
te mengen met het gemotoriseerd 
verkeer op de rotonde. .
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Nieuwe fietspaden langs de     
volledige Zuidlaan
Voor fietsers is het alvast uitkijken naar 2022. Want naast de herinrichting van een deel van de 
Zuidlaan, leggen we langs die volledige laan nieuwe fietspaden aan. Die aanleg kadert in het 
relanceplan waarbij de Vlaamse Regering heel wat middelen vrijmaakt om in heel Vlaanderen de 
fietsinfrastructuur langs gewestwegen te verbeteren. De Zuidlaan is één van de vele wegen die het 
Agentschap Wegen en Verkeer in dat kader aanpakt. 

Wanneer starten de werken?
Voor de schop in de grond kan, moeten we nog een aantal stappen zetten. Voor de zomer van 
dit jaar dienen we de omgevingsvergunning in. Die is nodig om de werken te mogen uitvoeren. 
Daarna zoeken we een aannemer om de werken uit te voeren. Als alles goed gaat, starten de 
werken in 2022. Eind 2023 willen we de vernieuwde Zuidlaan openen. 

Donderdag 20 mei 2021
Van 19u tot 20u30

We nodigen u graag uit voor een digitaal infomoment 
op donderdag 20 mei. Tijdens dit moment lichten we 
de plannen graag aan u toe. We informeren u ook 
over de planning, het verloop van de werken en de te 
verwachten hinder. En we nemen de tijd om uw vragen  
te beantwoorden. 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan  
via www.wegenenverkeer.be/wetteren.  
Na inschrijving ontvangt u alle praktische  
informatie voor deelname.

infomoment
Digitaal

Blijf op de hoogte!

Informatie over het project en de werken vindt  
u op www.wegenenverkeer.be/wetteren

Op de projectwebsite kan u zich inschrijven op de 
digitale nieuwsbrief. Nieuws over de werken krijgt u 
dan meteen in uw mailbox.

Vragen? 
Contacteer ons via wegenenverkeer.be/contact
of bel 09 276 26 00

Van het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N9) tot het kruispunt met de Jan Broeckaertlaan 
leggen we nieuwe fietspaden aan. Binnen de bebouwde kom zijn die fietspaden verhoogd 
aanliggend. Buiten de bebouwde kom gaat het om vrijliggende fietspaden. 

V.U
.: Tom

 Roelants, adm
inistrateur-generaal, Agentschap W
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