Herinrichting N42
Vlotter en veiliger verkeer tussen
Wetteren en Zottegem
De N42 is een belangrijke en veelgebruikte gewestweg. Toch verloopt het verkeer hier niet altijd veilig
en vlot. Tussen Wetteren en Zottegem willen we de N42 daarom herinrichten. De huidige vertragende
en onveilige elementen werken we weg zodat de weg voldoende verkeer aankan en er een vlotte
verkeersdoorstroming is. We garanderen veilige verbindingen tussen de omliggende steden en
gemeenten en de E40. En we investeren ook in veilige fietsinfrastructuur.
Aan de werken gaat heel wat studiewerk vooraf. De impact van de nieuwe weg op mens, milieu, ruimte
en mobiliteit staat daarbij centraal. De plannen die nu op de tafel liggen, houden rekening met al die
aspecten.
In deze folder geven we u meer informatie over de plannen voor de nieuwe N42. We wijzen u ook graag
op het openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
georganiseerd door het Departement Omgeving.

Herinrichting tot primaire gewestweg
De N42 is een ‘primaire gewestweg’. Op papier betekent dat een strikte scheiding van enerzijds de
voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer. Ook het lokaal en doorgaand
verkeer moet van elkaar gescheiden zijn. Maar vandaag voldoet de N42 niet aan die voorwaarden.
En dat zorgt voor heel wat problemen:
- veel frontale botsingen door het ontbreken van een middenberm
- het ontstaan van files door traagrijdend landbouwverkeer
- filevorming van op de E40 tot de afrit richting Zottegem
Daarnaast is er een te kleine en slecht bereikbare carpoolparking.

Naar een vlottere en veiligere
N42, met respect voor de
omgeving
Veiligheid voor alle weggebruikers
De N42 zorgt voor een vlotte en veilige
doorstroming van het gemotoriseerde
verkeer. Ook voor voetgangers en fietsers
brengen we verbeteringen aan. Nieuwe,
veilige fietspaden worden aangelegd.
Met een fietstunnel en fietsbrug zorgen
we voor veilige oversteekplaatsen.
Minimale impact op het landschap
Door de nieuwe N42 langs het bestaande
traject te laten lopen, blijft het uitzicht
van een open en groen landschap behouden. Over heel het projectgebied
werd er gezocht naar een beperkte
impact op de natuur en het geluid.

Waar staan we nu?
De herinrichting van de N42 komt er op basis
van heel wat studiewerk. Tijdens verschillende
inspraakmomenten konden inwoners en
omwonenden hun opmerkingen en ideeën delen.

Meer weten over de aanleg van
de nieuwe N42?
Op de website van het Agentschap Wegen en
Verkeer vindt u een filmpje over de plannen
voor de N42. U vindt er ook een overzicht
met veelgestelde vragen en kan er inschrijven
voor de nieuwsbrief.
www.wegenenverkeer.be/N42oosterzele
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Voor vragen kan u terecht op
www.wegenenverkeer.be/contact
of bel 09 276 26 00

Inspraak tijdens
het openbaar onderzoek
Van 9 juni tot en met 7 augustus organiseert
het Vlaams Departement Omgeving het
openbaar onderzoek van het GRUP ‘Ombouw
N42 tot Primaire Weg: wegvak Wetteren Oombergen’. U kan het GRUP inkijken via
www.omgevingvlaanderen.be/grup.
U vindt er ook een filmpje met meer uitleg over
het GRUP. Inkijken op het gemeentehuis van
Oosterzele, Wetteren en Zottegem kan
na afspraak via 02 553 38 00.
Inspraakreacties kunnen
ingediend worden:
•

via www.omgevingvlaanderen.be/grup

•

per brief tegen ontvangstbewijs
op het gemeentehuis van
Oosterzele, Wetteren of Zottegem

•

per brief naar
Departement Omgeving, Afdeling GOP
Koning Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel

Voor vragen over het ontwerp - GRUP
kan u bellen naar 02 553 38 00.
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Inzoomen op
de nieuwe N42

Wetteren
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Rotonde aan knooppunt
Gijzenzelestraat

Schoolstraat

Afrit aan 70km/u

De N42 loopt hier in een tunnel. Daarboven
komt een rotonde. Het verkeer vanuit
Gijzenzele kan hier de N42 oprijden. Vanuit
Anker is de rotonde alleen toegankelijk voor
de Lijnbus en landbouwverkeer. Boven de
rotonde zorgt een fietsersbrug voor een
veilige oversteek voor fietsers.

De bocht bij de afrit aan de E40
wordt anders aangelegd waardoor je
in de afrit 70km/u kan rijden.
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De carpoolparking
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Er komt een carpoolparking met plaats voor
170 wagens en een fietsenstalling.
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Heraanleg kruispunten
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De kruispunten aan de Reigerstraat,
Houtemstraat en Yshoute worden
heraangelegd. Op alle kruispunten
komen verkeerslichten.
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N42

2x2 rijstroken
In beide rijrichtingen van de nieuwe N42
komen er dubbele rijstroken voor vlot
doorstromend verkeer. Die worden
gescheiden door een gesloten middenberm met betonnen stootbanden.
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4 rechtstreekse toegangen
Om het verkeer veilig en vlot te laten verlopen
zal je de N42 enkel nog kunnen oprijden via
de Gijzenzelestraat en de kruispunten aan de
Reigerstraat, Houtemstraat en Yshoute.
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N42

Nieuwe ventwegen en fietspaden
Lokaal verkeer, landbouwverkeer en fietsers
kunnen zich parallel aan de N42 verplaatsen.
Waar nodig leggen we nieuwe ventwegen en
fietspaden aan.
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Ecopassages voor dieren
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We zorgen ervoor dat ook dieren veilig en vlot in
de omgeving kunnen bewegen. Dit doen we onder
andere door ecotunnels onder de weg aan te
leggen.

Fietsers kunnen de N42 veilig
kruisen via de fietstunnel.
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Nieuwe fietstunnel

Open en groen landschap
N42

In deze zones planten we extra groen aan.
Zo zorgen we ervoor dat de N42 over het hele
traject in het landschap blijft passen.

Legende
groenstrook
nieuw fietspad
ventweg
tunnel
carpoolparking
ecopassage
landschappelijke
inpassing

Zottegem

