
HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

DEELPROJECTEN

DEELPROJECT 1
Vaal X N9 - Langestraat X N9

2100m

Timing (exacte data nog te bepalen):
• Omgevingsvergunning: 
  oktober 2018
• Voorbereidende werken/werken  
   nutsmaatschappijen:
  voorjaar 2019
• Effectieve start der werken:
  zomer/najaar 2019

Langestraat X N9 - Industriezone Broekooi X N9

1000m

Uitvoeringsperiode: onderzoeksfase

Investering: onderzoeksfase

Industriezone Broekooi X N9 - Doornveld X N9

600m

Uitvoeringsperiode: onderzoeksfase

Investering: onderzoeksfase

Aanleg fietsoversteek ‘Isidoor Crockaertstraat’ 
(voorwaardelijk onderdeel van deelproject 1)
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Bouwheer Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal 
actueel nieuws i.v.m. de planning bekendmaken op 
haar website www.wegenenverkeer.be/asse. Bij 
belangrijk nieuws (start werken, belangrijke wijzigingen 
in de verkeerssituatie, etc.) krijgen omwonenden ook 
een brief in de bus. Via de website kan men zich ook 
inschrijven voor de digitale nieuwsbrief 

Investering:
• Agentschap Wegen en Verkeer:
  ± 4.2 miljoen euro (incl. BTW)
• Farys:
  ± 2.3 miljoen euro (incl. BTW)
• Gemeente Asse:
  ± 400.000 euro (incl. BTW)

DEELPROJECT 2

DEELPROJECT 3



Langestraat

Lintbebouwing

Zittert 

Bedrijvenzone

Stevensveld

Vaal

• i.p.v. dubbelrichtingsfietspad, fietspaden aan beide        
   kanten van de rijweg.
• fietspaden afscheiden met een groene schrikstrook
• asverschuiving t.h.v. bushalte voorzien. Dit heeft een  
   snelheidsremmend effect 
• bushalte verleggen in de buurt van het kruispunt met  
   Zittert
• veilige oversteekplaats met verkeerseiland

• langere afslagstrook om conflicten te vermijden
• i.p.v. dubbelrichtingsfietspad, fietspaden aan   
   beide kanten van de rijweg.
• aanleg voetpaden aan beide kanten van de    
   weg
• integratie van een parkeerstrook
• parkeerstroken begrenzen met hoogstammen

• i.p.v. dubbelrichtingsfietspad, fietspaden aan beide            
   kanten van de rijweg
• voorzien van bushaven met voldoende wachtruimte 
• een aangrenzende busstrook ter optimalisatie van de        
   circulatie voor het openbaar vervoer
• integreren van parkeerstrook zorgt voor asverschuiving 
   die op zijn beurt een verkeersremmend effect heeft

• fietspad lansgheen beide kanten van de rijbaan
• verbeteren infrastructuur voor zachte weggebruiker
• voorzien van bredere voetpaden
• middenbermen voorzien van verkeerseilanden t.h.v. de  
   oversteekplaatsen

• verbeteren infrastructuur voor zachte weg-       
  gebruiker
• voorzien van bredere voetpaden
• middenbermen voorzien van verkeerseilanden       
   t.h.v. de oversteekplaatsen

Huidige situatie N9 t.h.v. Zittert Herinrichting van gevel tot gevel t.h.v. Zittert

Huidige situatie N9 t.h.v. de Spoorwegbaan

VERBETERING ZONES DEELPROJECT 1

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

 ALGEMEEN

 • herinrichting van gevel tot gevel 
 • stap naar fiets en openbaar vervoer stimuleren:   
       betere fietspaden, busbanen en comfortabele   
    bushaltes
 • bevorderen verkeersveiligheid
 • aangenamer en leefbaarder wegbeeld
 • verbeteren doorstroming N9
 • van 3 naar 2 rijstroken
 • voetpaden langs beide zijden
 • oversteekplaatsen veiliger maken 
 • aangepaste verlichting naargelang snelheidszone
 • gescheiden rioleringsstelsel
 

Huidige situatie N9 t.h.v. de supermarkt
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PROJECT FIETSSNELWEG F212 ASSE - BRUSSEL

Wat?

Een fietssnelweg is een fietsroute die bij voorkeur bestaat uit wegen die voorbehouden zijn voor fietsverkeer. Op fietssnelwegen 
wordt een gewenste snelheid van 25 km/u gehanteerd. Hierbij is het de bedoeling dat een fietser op de fietssnelweg zijn 
gemiddelde snelheid kan bepalen. Ook de E-bike is toegestaan op de fietsostrade.

In de buurt?
Zellik - Brussel

Ringroute Brussel

Asse - Brussel

Lengte:    3km
Via:      Zellik centrum
Sluit aan op:   F212

Lengte:    20km
Via:      Grens Vlaanderen/Brussel
Sluit aan op:   F1, F201, F202, F203, F212, F213,    
      F215, F216, F217,F23,F28,F3 & FR20

Lengte:    14km
Via:      Zellik station
Sluit aan op:   F211, F221 en FR0

Dendermonde - Asse
Lengte:    18km
Via:      Lebbeke - Opwijk - Merchtem 
Sluit aan op:   F19, F212, F27, F413, F43 & F44

• De letter F staat voor fietssnelweg. 

• De driehoek symboliseert een fietszadel en kan tevens de 
fietsrichting aangeven. 

• De blauwe kleur die wordt gebruikt is lichter als de standaard 
blauwe kleur uit de wegcode. 

• Iedere fietsostrade krijgt een unieke code a.d.h.v. een nummer 
met als doel de communicatie te verbeteren.

Wist je dat?

GEMENGD  
VERKEER
(TRACÉ OP  
KORTE
TERMIJN)

ASSE STATION

GEREALISEERD 
2012 - 2016 

GEWENST TRACÉ 
OP LANGERE TERMIJN

FIETSTUNNEL

ONTWERPSTUDIE 
IS AFGEROND

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

E40

Industrieterrein Broekooi

GEMENGD 
VERKEER

NOG NIET 
AANGELEGD
(IN STUDIE)

Meer info op: www.fietssnelwegen.be

NOG NIET 
AANGELEGD
(IN STUDIE)

bestaande  fietssnelweg geplande fietssnelweg



-
• bij hevige regenbuien kan water niet snel genoeg          
  wegstromen
• bij overstroming loopt vervuild water over in       
  nabijgelegen vijvers, beken & rivieren
• dit is geen milieuvriendelijke manier

+
• regenwater en afvalwater worden afzonderlijk afgevoerd
• afvalwater wordt niet verdund door regenwater 
• afvalwater is makkelijker te zuiveren
• bij hevige regenval is de druk op het rioleringsstelsel    
  minder groot
• regenwater wordt afgevoerd naar beken, sloten, vijvers ...
• minder kans op overstroming
• mogelijkheid om eigen regenwater op te vangen en te   
  hergebruiken

Zowel het afvalwater als het regenwater wordt via hetzelfde 
systeem afgevoerd naar een KWZI met overstort naar een 
waterloop

Voert het afvalwater en het regenwater af door twee aparte 
stelsels. Het afvalwater van de WC, douche, wasbakken ... 
wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater 
watert af via het  nieuwe regenwaterstelsel naar de waterloop

Voorbeeld afkoppelingsdossier

Hoe correct afkoppelen?

Gratis hulp van een afkoppelingsdeskundige.
 - Hij komt bij je langs om afvoerstelsel in kaart te brengen
 - Hiervoor heeft de deskundige plannen van de woning nodig
 - U ontvangt een afkoppelingsplan, hierop staat:
   • hoe je afval- en regenwater moet afvoeren
   • kosten van de werken en wanneer ze klaar zijn
   • dit document ondertekend terug bezorgen 

Voorbereiding

Met het afkoppelingsplan kan je aan de slag. Je kan de 
afkoppelingswerken zelf uitvoeren of een hoofdaannemer 
inschakelen. Voor deze werken krijg je een subsidie van:  maximum 
€1000.
De werken moeten klaar zijn vóór de aannemer van de openbare 
rioleringswerken klaar is met de leidingen.

Werken

Als alle werken op uw privédomein klaar zijn, komt er éénmalig een gratis keurder 
langs. Deze gaat na of de scheiding van het afval- en regenwater correct is 
gebeurd.
 • Zo ja, dan krijg je een positief keuringsattest
 • Indien niet, dat moet je bijkomende werken doen en maak je  een nieuwe    
   afspraak voor een herkeuring 
Voor een vlotte keuring : neem voldoende foto’s van de werken voor de sleuven 
toegelegd worden.

Keuring

Contactgegevens afkoppelingsdeskundige

EEN GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL

Gescheiden rioolsysteem

Kort na het infomoment nemen wij zelf contact met u op, indien u vragen 
heeft kan dit via: 

E-mail: afkoppelingsarchitect @evolta.be

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

Gemengd rioolsysteem

Bron afbeelding: Aquafin

Bron afbeelding: Aquafin
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HISTORIEK VAAL - LANGESTRAAT

Zone 1  (tussen Vaal en Bergveld): onderhoudswerken in 2009-2010 
Zone 2 (tussen Bergveld en Kruiskouter): onderhoudswerken in 2007
Zone 3 (tussen Kruiskouter en Langestraat): onderhoudswerken in 2009-2010

Na de onderhoudswerken van 2007-2010 liet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) regelmatig 
lokale herstellingen uitvoeren. 

Huidige situatie vraagt om herinrichting van gevel tot gevel

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG
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Onderhoudswerken sinds 2007

In het kader van de herinrichting van 2019 vernieuwt het AWV de rijweg volledig: de hele 
wegopbouw (incl. fundering) - wordt verwijderd en opnieuw aangelegd. Daarbij wordt ook een 
volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
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OMLEIDING TIJDENS DEELPROJECT 1

Omleiding plaatselijk verkeer

Omleiding doorgaand verkeer

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

omleiding 

omleiding

omleiding 

omleiding 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Omleidingen en andere concrete aspecten m.b.t. de uitvoering zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen.



BrusselAsse

BrusselAsse

Deelproject fase 1 A

• wegenis- en rioleringswerken aan het noordelijke deel van de N9
• doorgaand verkeer richting Brussel via zuidelijk deel (nieuw aangelegd) van de N9

UITVOERING PER FASE: IN TWEE DELEN

WERFZONE

Deelproject fase 1 B

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

• wegenis- en rioleringswerken aan het zuidelijke deel van de N9
• doorgaand verkeer richting Brussel via noordelijk deel van de N9

WERFZONE

Omleidingen en andere concrete aspecten m.b.t. de uitvoering zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen.



HOE ZAL DE BRUSSELSESTEENWEG TUSSEN VAAL EN LANGESTRAAT ER UITZIEN NA DE HERINRICHTING?
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ZONE 2

• tussen Vaal en Parking Delhaize een Bijzonder Overrijdbare Bedding (BOB) voor De Lijn
• t.h.v. de schoolomgeving plaatsen we voor de bus een haltehaven met verhoogd perron
• dubbelrichtingsfietspad tussen Stevensveld en Petrus Ascanusstraat
• t.h.v. de school komt een beveiligde oversteek met meer ruimte voor zachte weggebruikers

• een ventweg vergroot de bereikbaarheid van de handelszaken
• een ventweg beperkt het aantal conflicten met zachte weggebruikers
• aan elke zijde van de weg komt een vrijliggend fietspad

ZONE 1: Vaal - Stevensveld

HUIDIGE SITUATIE DOORSNEDE A-A’

ZONE 2: Stevensveld - Bedrijvenzone

HUIDIGE SITUATIE DOORSNEDE B-B’

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

Herinrichting

Herinrichting



ZONE 3

• uitbreiding zone 50 tot en met zone 4, voorbij de lintbebouwing biedt meer veiligheid voor de zachte weggebruiker
• verhoogde perrons en zebrapaden t.h.v. bushaltes
• aan elke zijde van de weg komt een vrijliggend fietspad

DOORSNEDE C-C’HUIDIGE SITUATIE

ZONE 3: Bedrijvenzone - Zittert

ZONE 3 ZONE 4

DOORSNEDE D-D’HUIDIGE SITUATIE

• het kruispunt met de Zittert wordt veiliger gemaakt d.m.v. een afslagstrook
• een parkeerstrook wordt voorzien aan de zuidelijke zijde van de weg
• aan elke zijde van de weg komt een vrijliggend fietspad

ZONE 4: Lintbebouwing t.h.v. Zittert

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG

• een ventweg vergroot de bereikbaarheid van de handelszaken
• een ventweg beperkt het aantal conflicten met zachte weggebruikers
• aan elke zijde van de weg komt een vrijliggend fietspad

HOE ZAL DE BRUSSELSESTEENWEG TUSSEN VAAL EN LANGESTRAAT ER UITZIEN NA DE HERINRICHTING?

Herinrichting

Herinrichting



ZONE 5

DOORSNEDE E-E’HUIDIGE SITUATIE

• een middeneiland t.h.v. de snelheidsovergang van 70 km/u naar 50 km/u creërt een vertragend effect
• om vrijliggende fietspaden af te schermen van de rijweg, worden parkeerstroken vervangen door een groenstrook
• langsparkeren is echter niet wenselijk bij een snelheidsregime van 70 km/u en daarom voorziet men plaatselijk een ventweg met  
  parkeerstrook
• aanleg van een Bijzonder Overrijdbare Bedding (BOB) voor De Lijn

ZONE 5: Zittert - Langestraat 

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSESTEENWEG
HOE ZAL DE BRUSSELSESTEENWEG TUSSEN VAAL EN LANGESTRAAT ER UITZIEN NA DE HERINRICHTING?

Typedwarprofiel wegopbouw N9

Typedwarsprofiel ventweg ter hoogte van de parkeerzone

Herinrichting


