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NETWERK AUTOSNELWEGEN 

 
RESEAU AUTOROUTES 

 
 
De onderstaande reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te 
worden. (Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden) 
 
Les itinéraires ci-dessous doivent être reconnus par l’utilisateur avant le départ du transport. 
(Toute modification doit être demandée au Service Transport exceptionnel) 
 
De wijzigingen t.o.v. vorige versie zijn gemarkeerd in het geel. / Les adaptations par rapport à la version                  
précédente sont marquées en jaune. 

 
BELANGRIJK OPMERKINGEN /  REMARQUES IMPORTANTES : 

 
Autosnelwegen verboden voor uitzonderlijke voertuigen met een hoogte > 4,00 m : 

- A10 tussen Jabbeke (knooppunt) en Oostende (4) 
- A10 tussen Drongen (13) en Nevele (12) 
- A10 tussen Affligem (19a) en Aalst (19) 
- A4 tussen Jezus-Eik (2) en Bierges (5) 
- A602/A26/E25 tussen Burenville en Embourg-Chaudfontaine (40) 

 
Autoroutes interdites aux véhicules exceptionnels avec une hauteur > 4,00 m: 

- A10 entre Jabbeke (échangeur) et Oostende (4) 
- A10 entre Drongen (13) et Nevele (12) 
- A10 entre Affligem (19a) et Aalst (19) 
- A4 entre Jezus-Eik (2) et Bierges (5) 
- A602/A26/E25 entre Burenville (33) et Embourg-Chaudfontaine (40) 

 
5 km afwijking van de voorgeschreven reisweg 
Deze afwijking is enkel toegelaten voor de wegen beheerd door “La division des Ouvrages d’art et des                 
Marchés de la Région wallonne” en van het Bestuur van de Uitrusting en van het Vervoerbeleid van het                  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op alle wegen in het Vlaams Gewest. 
 
Uitzonderlijke Transporten die vergund zijn met een geldige vergunning uitzonderlijk transport van het             
type “Netwerk autosnelwegen” kunnen enkel voor de hieronder vermelde delen van een reis afwijken van               
de opgelegde reiswegen en dit voor maximaal 5 km in vogelvlucht: 

● Vertrekplaats – Netwerk 
● Netwerk – Eindbestemming 
● Onvoorzienbare hindernissen. Dit zijn hindernissen die niet te voorzien zijn bij de verkenning,             

waarvoor de gewesten geen omleidingen voorziet (zie website) en die de doorgang van het              
transport onmogelijk maken gedurende een periode van minimaal 6 uur. 

 
Dit slechts onder volgende bijkomende voorwaarden: 
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● Verbodstekens betreffende maximale massa, maximale hoogte, maximale breedte,… worden         
gerespecteerd. 

● Het traject werd vooraf verkend. Ten bewijze hiervan heeft de verantwoordelijke, de bestuurder             
van het konvooi of de bestuurder van het begeleidingsvoertuig, een wegbeschrijving van de route              
bij zich hetzij uitgeschreven in de taal van het doorkruiste gebied, hetzij aangeduid op een kaart.  

 
Dérogation 5 km à l’itinéraire prescrit 
 

Cette dérogation est uniquement valable sur les routes gérées par la Division des Ouvrages d’art et des 
Marchés de la Région wallonne et de l’Administration de l’Equipement et des Déplacements de la Région 
de Bruxelles-Capitale et sur toutes les routes en région Flamande.. 

 
Les transports exceptionnels autorisés avec une autorisation de transport exceptionnel de type "Réseau             
autoroutes" ne peuvent déroger à l’itinéraire prescrit que pour les parties sous-mentionnées d’un trajet, et               
ce pour 5 km au maximum à vol d’oiseau: 

● Point de départ – Réseau 
● Réseau – Destination finale 
● Obstacles imprévisibles – Il s'agit des obstacles qui s'avèrent imprévisibles lors de la             

reconnaissance, pour lesquels les régions ne prévoient pas de déviation (voir le site) et qui               
rendent impossible le passage du transport durant une période de minimum 6 heures. 

Et ce uniquement aux conditions additionnelles suivantes : 
● Les panneaux d’interdiction relatifs à la masse maximale, la hauteur maximale, la largeur             

maximale, …  doivent être respectés. 
● Le trajet doit avoir été reconnu au préalable. Pour en faire la preuve, le responsable du transport,                 

le chauffeur du convoi ou du véhicule pilote accompagnant dispose d’une description de l’itinéraire              
rédigée dans la langue de la région traversée ou indiquée sur une carte 

Bericht en werken / Avis et travaux 

De gebruikers dienen kennis te nemen van de opmerkingen, veranderingen en omleidingen die in de               
reiswegen voorkomen. 
Deze zijn te raadplegen op de websites van de beheerders : Brussels Hoofdstedelijk Gewest              
(www.mobielbrussel.irisnet.be) - Vlaams Gewest (www.wegenwerken.be) - Waals Gewest        
(http://trafiroutes.wallonie.be). 
 
Les utilisateurs sont tenus de prendre connaissance des remarques, changements et déviations            
intervenant dans les itinéraires. 
Ceux-ci sont consultables sur les sites web des gestionnaires : Région Bruxelles-Capitale           
(www.bruxellesmobilite.irisnet.be) - Région Flamande (www.wegenwerken.be) - Région Wallonne        
(http://trafiroutes.wallonie.be). 
 
Meldingsplicht Havengebied Antwerpen 
Voor elk uitzonderlijk transport dat plaatsvindt in het Havengebied Antwerpen moet het Havenbedrijf 
minimaal 3 werkdagen op voorhand op de hoogte worden gebracht via 03/229 64 04 en tevens via 
signalisatie@portofantwerp.com. 

Indien er signalisatie of andere weginrichting (bollards, biggenruggen, …) in het beheer van het 
Havenbedrijf Antwerpen tijdelijk verwijderd moet worden moet dit minimaal 5 werkdagen voor het 
transport besproken worden met het Havenbedrijf Antwerpen via 03/229.64.04 en via 
signalisatie@portofantwerp.com. 

Indien er verkeerslichten of verlichtingspalen in het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen tijdelijk 
verwijderd moet worden moet dit minimaal 3 weken voor het transport besproken worden met het 
Havenbedrijf Antwerpen (Verlichtingspalen: elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com of 0492/91 33 
40 of 0496/19 07 05. Verkeerslichten: 0485/88 16 80 of 0474/98 49 80). 

Er wordt verondersteld dat de aanwezige weginfrastructuur zich voor het uitzonderlijk transport in goede 
staat bevindt. Is dat niet het geval dan moet er in overleg met het Havenbedrijf Antwerpen (03/229.64.04 
en signalisatie@portofantwerp.com) een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. 
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Het Havengebied Antwerpen bevindt zich zowel op de rechteroever van de Schelde (stad Antwerpen) als 
op de linkeroever van de Schelde (Waaslandhaven, gemeente Beveren). De afbakening is visueel 
voorgesteld op kaart: Afbakening Havengebied Antwerpen.pdf 

De autosnelwegen in het Havengebied Antwerpen (A12, R2 en A11/E34/N49) zijn vrijgesteld van de 
meldingsplicht. 

Toegestane reiswegen: 9 - Geldig heen en terug. / Nombre d’itinéraires: 9 - Valable aller et retour.  
Gedetailleerde reisweg van het vervoer :  /  Itinéraire détaillé du transport : 
(Autosnel)weg nr 

/ 
(Auto)route n° 

Doorkruiste lokaliteit 
en/of richtingverandering 

/ 
Localités franchies et/ou 
changement de direction. 

Opmerkingen  
of ➤verbinding naar  

/  
Remarques  

ou ➤liaison vers  

Reisweg / Itinéraire 1 : EYNATTEN - ADINKERKE 
 Eynatten  Grens / Frontière D 
E40 (A3) Battice ➤E42 (A27) 
E40 (A3) Cheratte ➤E25 (A25) – Moelingen (Grens / Frontière NL) 
E40 (A3) Loncin  
E40 (A3) Leuven   
E40 (A3) Sint-Stevens-Woluwe  
R0 Groot-Bijgaarden via Machelen 
E40 (A10) Ternat uitrit/sortie 20 “Ternat” 
N285 Eizeringen  
N8 Ninove N405 – N45 
N28 Aalst oprit/entrée 19 „Aalst“ van/de E40 (A10) 
E40 (A10) Gent ➤R4 ➤E17 
E40 (A10) Drongen uitrit/sortie 13 “Drongen“ 
N466 Deinze Benoitlaan – Stadionlaan - Tweebruggenlaan 
N35 Tielt  
N37 Aalter oprit/entrée 11 “Aalter” van/de E40 (A10) 
E40 (A10) Jabbeke  
E40 (A18) Gistel ➤N33 (Oostende) - R31 (Oostende, tot R31/A10) 
E40 (A18) Veurne ➤N8 (Ieper, tot N8/N38)  
E40 (A18) Adinkerke Grens / Frontière F 
   
Reisweg / Itinéraire 2 : MEER - STERPENICH 
 Meer Grens / Frontière NL 
E19 (A1) Antwerpen  
R1 Antwerpen via Craeybeckxtunnel 
E19 (A1) Machelen  
R0 Oudergem tunnels vermijden via zijrijbanen / éviter les tunnels par les routes 

latérales 
E411 (A4) Jezus-Eik/ 

Notre-Dame-au-Bois 
uitrit/sortie 2 “Jezus-Eik” - Kersenbomenlaan 

N4 Wavre  
N257 Wavre oprit/entrée 5 “Bierges” van/de E411 (A4) 
E411 (A4) Daussoulx  
E411 (A4) Achêne ➤N97 – Philippeville - N5 
E411 (A4) Libramont-Chevigny ➤N89 
E411 (A4) Neufchateau ➤E25 (A26) 
E411/E25 (A4) Weyler ➤N81 Aubange (Grens / Frontière F) 
E411/E25 (A4) Sterpenich Grens / Frontière L 
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Reisweg / Itinéraire 3 : BEAUBRU - VILLERS-LE-BOUILLET 
 Beaubru Grens / Frontière F 
E46 (N89) Libramont-Chevigny ➤E411 (A4) 
E46 (N89) Barrière de Champlon ➤N4 – Bastogne – E25 (A26) 
E46 (N4) Marche-en-Famenne ➤N4 – Courrière – E411 (A4) 
E46 (N63) Marche-en-Famenne Via N839 (centrum verboden / centre interdit) 
E46 (N63) Ougrée ➤N90 – Pont de Seraing (tunnel vermijden via de zijrijbaan / éviter le 

tunnel par la route latérale) – A604 – E42/A15 
N90 Tihange  
N684 Villers-le-Bouillet oprit/entrée 6 « Villers-le-Bouillet » van/de E42 (A15) 
   
Reisweg / Itinéraire 4 : LOMMERSWEILER - ZELZATE 
 Lommersweiler Grens / Frontière L 
E42 (A27) Battice ➤E40 (A3) 
E40 (A3) Cheratte ➤E25 (A25) – uitrit/sortie 7 «Coronmeuse» 
E40 (A3) Loncin  
E42 (A15) Grace-Hollogne ➤A604 
E42 (A15) Daussoulx  
E42 (A15) Heppignies ➤R3 ➤Couillet - N5 - Philippeville - Bruly (Gr. / Fr. F) 
E42 (A15) Gosselies ➤A54 - Nivelles 
E42 (A15) Chappelle-l-Herlaimont ➤R3 ➤Couillet - N5 - Philippeville - Couvin (centre interdit) – 

E420 - Bruly (Gr. / Fr. F)  
  ➤Couvin – N99 – Chimay – N99 Macquenoise (Gr. / Fr. F) 
E42 (A15) Le Roeulx  
E42 /E19 (A7) Mons ➤R5→Asquillies – N6 – Bois-Bourdon/Havay (Gr. / Fr. F) 
E42 /E19 (A7)  St-Ghislain ➤E19 (A7) – Hensies (Grens / Frontière F) 
E42 (A16) Ville-Pommeroeul ➤N552 – Thulin – N51 – Quiévrain (Grens / Frontière F) 
E42 (A16) Warchin (Tournai) ➤N7 – Tournai (R52) – N508 – Le Crinquet (Gr. / Fr. F) 
E42 (A8) Froyennes ➤E42 (A8) – Lamain (Grens / Frontière F) 
E403 (A17) Mouscron  
E403 (A17) Kortrijk ➤A19 (Ieper) - N38 (Poperinge) - R33 (Poperinge) - N38 

(Poperinge, tot grens/frontière F) 
  ➤A19 (Kortrijk, aansluiting R8) 
E403 Brugge  
N31 Brugge Tunnels in de N31 vermijden via laterale wegen 
  ➤N31 (Zeebrugge, aansluiting N34) 
A11 
N49 

Westkapelle 
Zelzate 
 

 
 

Reisweg / Itinéraire 5 : ZANDVLIET - SAINTE WALBURGE (ROCOURT) 
 Zandvliet Grens / Frontière NL 
A12 Antwerpen ➤R2 Kallo (via de tunnels / par les tunnels) – A11 Zelzate 
A12 Antwerpen ➤uitrit/sortie 16 „Ekeren“ – N180 Noorderlaan – Kruisweg – 

Antwerpsebaan – Nieuwe Westweg naar de pare kaainummers tot 
kaai 772 / vers les quais pairs jusqu’au quai 772 
➤uitrit/sortie 16 „Ekeren“ – N180 Noorderlaan – N129 
Groenendaallaan – Vosseschijnstraat – H. Fordlaan – 
Wilmarsdonksteenweg – Oosterweelsteenweg – Scheldelaan – 
naar de onpare kaainummers / vers les quais impairs 

R1 Antwerpen  
E313 (A13) Ranst  
E313 (A13) Lummen  
E313 (A13) Hermée ➤A601 – E40 (A3) 
E313 (A13) Ste Walburge Uitrit / Sortie 35 
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Reisweg / Itinéraire 6 : POSTEL - REKKEM 
 Postel  Grens / Frontière NL 
E34 (A21) Ranst  
E313 (A13) Antwerpen  
R1 Antwerpen ➤R1 – A11 Kallo – R2 Kallo – uitrit/sortie 10 „Waaslandhaven- 

Zuid“ – Steenlandlaan – Kruipin – Land van Waaslaan – 
Hazopweg – Haandorpweg – Hoogschoorweg – Blikken – naar de 
onpare kaainummers / vers les quais impairs 
➤R1 – A11 Kallo – R2 Kallo – uitrit/sortie 11 „Waaslandhaven- 
Noord“ – Sint-Antoniusweg – Molenweg – Geslecht – 
Sint-Annalaan – Ketenislaan – naar de pare kaainummers / vers 
les quais pairs 

E17 (A14) Gent ➤R4 – Kennedylaan – Traktaatweg – Kanaalstraat – Jacques 
Parijslaan – N456(Gent) - N424 

E17 (A14) De Pinte ➤N60 Oudenaarde (IZ Bruwaan)  
E17 (A14) Kortrijk ➤N8 (Kortrijk) - R8 (Kortrijk, tot en inclusief het Ei van Kortrijk) 
E17 (A14) Rekkem Grens / Frontière F 
   
Reisweg / Itinéraire 7 : BOORSEM - LE ROEULX 
 Boorsem Grens / Frontière NL 
E314 (A2) Lummen  
E314 (A2) Heverlee  
E40 (A3) Sint-Stevens-Woluwe  
R0 Haut-Ittre  
E19 (A7) Nivelles  
E19 (A7) Le Roeulx  
   
Reisweg / Itinéraire 8 : NEUFCHATEAU - TILFF 
 Neufchateau ➤E411 (A4) 
E25 (A26) Bastogne  
E25 (A26) Tilff 

 
Uitrit / Sortie 42 

Reisweg / Itinéraire 9 : AARTSELAAR - TOURNAI 
A12 Aartselaar vanaf begin van de sleuf (= begin autosnelweg, aangeduid met 

verkeersbord F5) 
A12 Boom via Rupeltunnel 
A12 Strombeek-Bever ➤A12 Brussel/Bruxelles  
E19 (R0) Halle ➤R0 - Haut-Ittre 
E429 (N203a) Halle  
E429 (A8) Tournai ➤E42 (A8) ➤N50–Tournai (R52)–N508–Le Crinquet (Gr. / Fr. F) 

➤E42 (A8) ➤N50–Tournai (R52)– N507- Bléharies  
(in tegenstelling tot de gewichtsbeperking, is het uitzonderlijk 
vervoer er toch toegelaten op de N507 op voorwaarde de Politie 
van BRUNEHAUT (⧫♏● (0032)069/362820 - fax (0032)069/362829) 
te verwittigen minstens 48 u. voor de doortocht. 
/ contrairement à l’indication de limitation de tonnage, le 
transport exceptionnel est admis sur la N507 à condition de 
prévenir la Police de BRUNEHAUT (⧫ ●📬  (0032)069/362981 – 
fax (0032)069/362983) au moins 48 h. avant le passage) 
- Bléharies Gr./Front. F 
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