
 
 

Knelpuntnummer :  aa016    Deelgemeente : Aalst 

 

Straatnaam :  Geraardbergse Steenweg  

 

Ter hoogte van : Af- en opritten autostrade tussen Haring en Albatros 

 

 

Beschrijving Probleem 1 :  

Zeer onoverzichtelijke situatie, zowel voor auto’s als voor fietsers 

Auto’s vliegen nog aan snelheid autostrade 

Gebrekkige signalering bij oversteekplaatsen fietsers (?) 

 

Google maps afbeelding :  

 
 

Foto : 



 
 

 
 

OPLOSSING GEBODEN DOOR AGENTSCHAP WEGEN&VERKEER : 

 

 

Werken aan N45 tussen Haring en Albatros 

 

Deze werken omvatten: 

- Sanering volledige bovenbouw (wegdek, voegen, leuning, waterdichte rok) van de brug boven de 

E40 

- Overlaging N45 Haring -> Albatros 

- Aanpassen aansluiting Villalaan x N45 x Kareelstraat 

- VERWIJDEREN FIETSPADEN VAN N45 TUSSEN HARING EN ALBATROS 

 

De start van deze werken wordt ten vroegste voorzien in het najaar 2014, maar zal veeleer voorjaar 

2015 worden. 

 

Artikel Het Laatste Nieuws 30 april 2014 

 

Fietspad tussen twee rotondes verdwijnt 

 

De fietspaden van de N45 tussen rotondes Haring en Albatros zullen op termijn verdwijnen. 

 

Agentschap Wegen en Verkeer plant daar werken die vermoedelijk begin 2015 zullen starten. De 

brug boven de E40 krijgt een nieuw wegdek en dito leuning. De aansluiting van de Villalaan op de 

N45 en de Kareelstraat wordt aangepast. Vanuit de Fietsersbond is er wel teleurstelling over het feit 

dat het fietspad verdwijnt ten voordele van het autoverkeer. Volgens de Fietsersbond is er een 

vergelijking te trekken met de zaak van de Antwerpse schepen die fietsers wil bannen van een drukke 

autoweg. 

 

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) legt uit dat er voor fietsers een veiliger alternatief wordt 

gemaakt. "Het fietsverkeer zal worden omgeleid via de Ninovesteenweg, waar er aanpassingswerken 

zullen gebeuren. Studies wijzen uit dat fietsers bereid zijn een klein beetje om te rijden als dat 

veiliger is", zegt Casaer. (RLA) 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/fietspad-tussen-twee-rotondes-verdwijnt-a1869751/


 
 

Opmerking FBA bij deze werken 
 

Hopelijk zal de alternatieve route veilig en volledig in orde zijn, en de bewegwijzering goed 

aangebracht, voor de werken beginnen en het fietspad is afgeschaft. 

 

En dit niet alleen voor de fietsers komende van Ninove en Erembodegem, maar ook voor de fietsers 

komende van Haaltert en Terjoden. 

 

 


