
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Momenteel zijn er op verschillende plaatsen in en rond Aalst wegenwerken aan de gang. Op termijn 
zal dit er voor zorgen dat u vlot en veilig Aalst in en uit kan rijden. Indien u hinder ondervindt bieden 
we u volgende alternatieve routes aan vanuit Brussel, Antwerpen, Gent en Wetteren: 
 
 
Vanuit Brussel (E40) 
 

 neem de afrit Aalst op de E40 
 aan de rotonde kiest u de 2e afslag (richting Asse / Opwijk / Industrie Noord) 
 na 2 km gaat u de brug over en gaat u aan de eerste lichten (aan de Colruyt) links (‘andere 

richtingen’ volgen) 
 aan de kerk rechtdoor blijven volgen 
 aan de volgende rotonde kiest u de 2e afslag (richting Dendermonde) 
 ga de brug op en sla op de brug rechts af naar de N41 (richting Dendermonde / Aalst 

centrum) 
 even verder kiest u op de rotonde de 2e afslag (richting Dendermonde / Industrie Noord) 
 deze baan blijven volgen tot in Gijzegem. Na 2 km vindt u op uw linkerkant Sig. (U zal in de 

bocht de Crelan bank zien)       
 U kan links de pachthofstraat indraaien, waar u na 200m een ruime parking vindt. 

 
U vindt de beschrijving en kaart hier. 
 

Indien er te veel hinder zou zijn kan u ook kiezen de afrit 19A - Affligem te nemen, u vindt de 
beschrijving en kaart hier. 
 
Terug naar de E40. 

 sla rechtsaf als u vertrekt bij Sig (Steenweg naar Oudegem) 
 na 2 km links houden en aan de rotonde de 2e afslag kiezen (richting Asse/Opwijk) 
 na 2,5 km aan de lichten rechtsaf, de brug op rijden (aan de Colruyt) 
 op de rotonde de 2e afslag kiezen (richting E40) en even later de snelweg oprijden. 

 
Vanuit Antwerpen (E17) 
 

 afrit Lokeren nemen en via Zele (Kamershoek) , Berlare (Aan de kerk linksaf) en Schoonaarde 
(over de brug aan de lichten links en direct rechts) rijden. U vindt de beschrijving en kaart 
hier. 

 
 
 
 
 



Vanuit Gent (E17):  
 
2 opties 
 

 Route via Lede (dit is in tijd de kortste route). 
o U volgt de E40 richting Brussel tot afrit 18 (Erpe-Mere). 
o U komt op de N46 en slaat links af richting Aalst. 
o Bij de kruising met de N9 (‘Vijfhuizen’ genoemd) gaat u rechtdoor richting Lede. 
o Aan de eerste lichten slaat u rechts af, na 500m komt u aan een kruispunt. Ga even links 

en dan direct terug rechts (Dr. Moenslaan, er staat een pijl ‘Eeckhoudt’). 
o Op het eerste kruispunt gaat u naar rechts, richting Hofstade 
o U blijft deze weg ong. 3,8 km volgen tot u aan een T-splitsing komt. Daar slaat u rechts af 

en dan neemt u de tweede straat links (Mottantstraat). Op het einde links en direct 
rechts. Vanaf daar richting Dendermonde volgen. 

o Zo komt u op de N41. Hier slaat u links af. Na 1,5 km komt u vanzelf het dorp van 
Gijzegem binnen. Als u Gijzegem binnenrijdt, bevindt het gebouw van Sig zich na de 
lichten aan de linkerkant. U slaat daar links af in de Pachthofstraat. Na 300 meter vindt u 
de parking. Via de E17, afrit Beervelde en dan via Overmere (aan de kerk rechtdoor), 
Wichelen (aan de lichten linksaf) en Schoonaarde (aan de lichten rechtsaf) rijden. U vindt 
de beschrijving en kaart hier. 

 
 Via de E17, afrit Beervelde en dan via Overmere (aan de kerk rechtdoor), Wichelen (aan de 

lichten linksaf) en Schoonaarde (aan de lichten rechtsaf) rijden. U vindt de beschrijving en 
kaart hier. 

 
 Via de E40, Afrit Aalst nemen en dan de eerste routebeschrijving zoals ‘vanuit Brussel’ volgen. 

 
 
 
Vanuit Wetteren 
 

 de E40 vermijden maar binnendoor rijden via Wichelen en Schoonaarde.  
U vindt de beschrijving en kaart hier. 

 
 
 
 

 
Indien u nog verdere vragen heeft kan u terecht op http://www.ringaalst.be   

of op het secretariaat van Sig op 053 38 28 18 
 


