
Werken Expresweg (N382)
Vanaf 28 mei 2018

Het Agentschap Wegen en  Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid vernieuwt 
vanaf 28 mei 2018 de Expresweg (N382) in Waregem. De Expresweg is een 
belangrijke verkeersader in de regio voor zowel het doorgaand verkeer naar 
de E17 als het lokaal verkeer richting Waregem. In deze folder hebben wij de 
belangrijkste informatie over dit project gebundeld.

Fasering en hinder
Volgens de vooropgestelde planning 
zullen de werken aan de Expresweg 
10 weken duren. Elke week wordt er 
6 dagen gewerkt (van maandag tot en 
met zaterdag) om de hinder zo beperkt 
mogelijk te houden in de tijd. 

AWV voert de werken in verschillende 
fasen uit zodat er steeds verkeer 
mogelijk blijft op de Expresweg. 

VOORBEREIDING: 1 WEEK 
Vanaf 28 mei plaatst de aannemer 
de werfsignalisatie, maakt hij 
de doorsteken voor het verkeer 
in de middenberm en schermt 
hij de werfzone af. Tijdens deze 
voorbereidingen is er beperkte hinder 
voor het verkeer op de Expresweg. 

FASE 1 RICHTING E17: 4 WEKEN
In fase 1 vernieuwt de aannemer het 
wegdek in de richting van de E17. 
Deze fase duurt 4 weken waarbij het 
doorgaand verkeer op de Expresweg 
in elke rijrichting over één rijstrook 
beschikt. 

•	 Henri Lebbestraat afgesloten.

•	 Verkeer van Expresweg naar 
Verbindingsweg blijft mogelijk. 
(enkel voor wie vanaf E17 komt)

WEERVERLET
In de planning van de aannemer 
zijn weerverletdagen niet 
inbegrepen. Dit zijn dagen 
waarop er niet kan worden 
gewerkt door slechte 
weersomstandigheden. 
Wanneer er door uitzonderlijke 
omstandigheden niet kan 
worden gewerkt, is het mogelijk 
dat de timing opschuift.

FASE 2 RICHTING GENTSEWEG 
(N43): 4 WEKEN
Tijdens de tweede fase wordt er 
gewerkt aan het wegdek richting 
Gentseweg (N43). Ook tijdens deze 
fase beschikt het doorgaand verkeer 
over één rijstrook in elke rijrichting.

•	 Henri Lebbestraat terug open.

•	 Verbindingsweg afgesloten. 

Het bouwverlof van de aannemer 
valt in deze fase van de werken. 
Tijdens het bouwverlof blijft de 
verkeerssituatie behouden op de 
Expresweg.

EXTRA WERKEN EN OPRUIM: 
1 WEEK
In een laatste fase werkt de aannemer 
op enkele bijkomende plaatsen op de 
Expresweg de spoorvorming weg en 
ruimt hij de werfzone op. Het einde 
van de werken is gepland voor eind 
augustus 2018.

Vlotter	met	de	fiets
Als je tijdens de werken in Waregem 
wilt zijn, is de fiets het beste 
vervoersmiddel. Om het fietsen te 
belonen, onderneemt de stad Waregem 
verschillende initiatieven om fietsers te 
bedanken en anderen te stimuleren om 
de fiets te gebruiken. Als eerste actie 
delen	we	appels	uit	aan	alle	fietsers 
richting Waregem bij de start van de 
werken. Waar staan we wanneer?

•	 4 juni: Groene Wandeling

•	 5 juni: Fietstunnel Verbindingsweg

•	 6 juni: Jozef Duthoystraat

Stand van zaken 
andere werken in 
Waregem
In en rond Waregem wordt hard 
gewerkt aan nieuwe infrastructuur: 

•	 In de Noorderlaan wordt sinds 7 
mei aan de kant van de spoorweg 
gewerkt.

•	 De weg- en rioleringswerken in de 
Posterijstraat worden rond het 
zomerverlof definitief afgewerkt.

Meer info
www.waregem.be/expresweg

Indien je nog bijkomende vragen 
hebt, kan je contact opnemen met 

Wegen en Verkeer

 050 24 80 00 
 wegen.westvlaanderen@ 

 vlaanderen.be
Stad Waregem

 056 62 12 11 
 verkeer@waregem.be

Parking	en	omleidingen	voor	fietsers
Tijdens de werken aan de Expresweg 
plaatst de stad Waregem twee gratis 
afgesloten	fietsenstallingen	buiten 
het centrum. 

•	 Kerkplein Biest  
(Bieststraat z/n)

•	 KMO-zone Groenbek  
(inrit Hoogmolenstraat)

Wil je één van deze afgesloten 
fietsenstallingen gebruiken? 
Geïnteresseerden kunnen op het 
stadhuis terecht om een gratis 
sleutel af te halen.
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DEERLIJK (BLAUWE ROUTE)
Via de Deerlijkseweg volg je de 
Stijn Streuvelsstraat en de Jozef 
 Duthoystraat om het centrum te 
bereiken. 

Om Waregem te verlaten, rijd 
je via de Jozef Duthoystraat, 
de Desselgemseweg en de 
Hoogmolenstraat naar de 
Deerlijkseweg.

GENT – KORTRIJK (E17)  
(PAARSE ROUTE)
Fase 1: 
Je kan via de Expresweg nog indraaien 
in de Verbindingsweg richting centrum.

Fase 2:
Je slaat voor de werfzone rechtsaf 
in de Franklin Rooseveltlaan (N357). 
Deze volg je tot het rondpunt met de 
Holstraat en de Leeuwkestraat. Op 
het rondpunt neem je de derde afslag, 
richting de Zuiderlaan. 
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3 vernieuwingen 
1  Het wegdek wordt vanaf de 

fundering tot en met de toplaag 
asfalt volledig vernieuwd tussen de 
rotonde aan de Bieststraat en het 
kruispunt met de Henri Lebbestraat. 

2  De rotonde aan de Bieststraat en 
Vredestraat wordt een kruispunt 
met verkeerslichten en 
voorsorteerstroken. De Expresweg 
wordt zo een rijweg met twee 
rijstroken in elke rijrichting. 

3  Aan beide zijden van de Expresweg 
komt in een groot deel van de 
werfzone een nieuw	fietspad.  
Dat is met betonnen blokken 
afgescheiden van de rijweg.

Waarom worden de 
werken uitgevoerd?
De Expresweg in Waregem is aan 
vernieuwing toe. In de eerste plaats 
heeft het wegdek een structureel 
 onderhoud nodig omdat de 
bestaande rijweg versleten is 
door onder andere spoorvorming. 
Daarnaast maakt AWV van dit 
onderhoud gebruik om de Expresweg 
grondiger aan te pakken. Zo wil men 
met dit project het verkeer vlotter 
laten verlopen en de veiligheid van 
de fietsers verbeteren.

Hoe bereik ik  
Waregem centrum?
Tijdens de werken zijn verschillende 
kruispunten van de Expresweg 
afgesloten voor het verkeer:

•	 Vredestraat en Bieststraat
•	 Verbindingsweg
•	 Henri Lebbestraat (enkel fase 1)

Fase 1 + 2: 
Om Waregem te verlaten, rijd je van 
de Zuiderlaan via de Holstraat en 
de Franklin Rooseveltlaan naar de 
Wortegemseweg en de Flanders-
Fieldweg. Daar kan je de oprit van de 
snelweg nemen. 

WIELSBEKE (GELE ROUTE)
Vanuit het noorden is de Vijfseweg de 
beste invalweg richting Waregem.

Hoe rijd ik tussen de 
Biest en E17? 
Het verkeer tussen de Biest en  
de E17 rijdt om via de Industrielaan 
(groene route).

Hoe rijd ik tussen 
Gentseweg (N43)  
en E17?
Het verkeer vanuit Ingelmunster, 
Oostrozebeke, Wielsbeke, Beveren-
Leie en Desselgem kan de werken 
aan de Expresweg vermijden door 
gebruik te maken van de op- en 
afritten complexen in Deerlijk en 
 Kruishoutem (roze route).

De stad Waregem neemt 
bijkomende maatregelen om 
het verkeer in de omgeving 
van de Expresweg te sturen. 
De Desselgemseweg wordt 
afgesloten, er komen enkele 
tijdelijke verkeers lichten, 
andere verkeerslichten worden 
tijdelijk uitgeschakeld en in 
bepaalde straten wordt  
een richtingsverkeer ingevoerd.


