
Herinrichting R4 West & Oost – Belangrijke 
volgende stap gezet 
Vlaamse Regering stelt twee GRUP’s (Wachtebeke & Wondelgem) voorlopig vast  

De Vlaamse Regering besliste vandaag om twee Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplannen 
(GRUP’s) voorlopig vast te stellen voor het project R4 West en Oost (R4WO) in en rond Gent.  Het 
gaat om de GRUP’s voor de knooppunten in Wachtebeke en Wondelgem. Een openbaar 
onderzoek en een volgend participatiemoment zullen volgen, waarbij iedereen inspraak kan geven 
over deze GRUP’s.  

Het project R4WO zal de mobiliteit, de veiligheid en de leefbaarheid enorm verbeteren, niet alleen 
voor het auto- en vrachtverkeer, maar vooral ook voor de fietser. Zo komen er in totaal 15 
fietsonderdoorgangen en 8 fietsbruggen. De werken starten in 2022, maar er worden drie 
fietsbruggen en een knooppunt versneld uitgevoerd. Die werken starten volgend jaar al.  

 

Knooppunt Wachtebeke: vlotter en veiliger 

In de zone tussen de E34 en ArcelorMittal wordt de R4 heraangelegd en omgevormd om de 
doorstroming van het verkeer te verbeteren. De N449 wordt verlegd zodat het verkeer van en naar 
Wachtebeke in de toekomst via het gepland knooppunt aan ArcelorMittal rijdt. Vanuit de rotonde 
Cosmos wordt een nieuwe oprit gerealiseerd naar de E34 richting Antwerpen.  

Dit knooppunt zal in de toekomst zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de R4, van en naar E34 
en van en naar ArcelorMittal. De regio zal beter en vlotter ontsloten worden en er komt een veilige 
fietsverbinding 

Knooppunt Wondelgem: veel ruimte voor de zachte weggebruiker 

Voor een vlotte doorstroming van het verkeer op de R4 ter hoogte van het knooppunt met de 
Zeeschipstraat/Evergemstesteenweg wordt een tunnel onder beide kruispunten voorzien. De op- en 
afritten worden via een lus georganiseerd. Daardoor verbetert de doorstroming op de R4 en op de 
lokale wegen. Het tramverkeer zal enkel nog de Industrieweg moeten kruisen.  

De omgeving van de Evergemsesteenweg wordt ingericht met veel aandacht en ruimte voor de 
zachte weggebruiker.  

 

Project R4WO: veiligheid, leefbaarheid en fiets 

Het project R4WO zet sterk in op veiligheid, bereikbaarheid van de regio, leefbaarheid en de zachte 
weggebruiker. In totaal worden 14 bestaande knooppunten heringericht en worden vier nieuwe 
fietsbruggen over de R4 gebouwd.  

Bij de herinrichting van de R4 West worden op sommige plaatsen op- en afritten geschrapt zodat het 
zwaar en doorgaand verkeer uit de woonkernen wordt geweerd. De ombouw van de R4 Oost moet 
ook de bereikbaarheid van de Gentse havenbedrijven verbeteren.  



Ook hier zal het verkeer vlotter en veiliger kunnen verlopen en zal de ringweg veiliger worden. In het 
hele projectgebied wordt fors ingezet op fietsinfrastructuur. 

12 km conflictvrij fietsen langs beide kanten 

Voor de fietser gaat de situatie er enorm op vooruit: dankzij fietssnelwegen zal de fietser op een 
veilige en conflictvrije manier langs de R4 kunnen fietsen. Waar vandaag de fietser vaak in conflict 
komt met het overige verkeer, zorgen 15 fietsonderdoorgangen en 8 fietsbruggen ervoor dat de 
fietsveiligheid fors verbetert. Zo zal een fietser langs de toekomstige R4 West en Oost meer dan 12 
km kunnen afleggen zonder een auto tegen te komen.  

Openbaar onderzoek 

Voor deze twee GRUP’s wordt binnenkort een openbaar onderzoek georganiseerd. De 
Werkvennootschap zal samen met het Departement Omgeving de omwonenden daarover 
informeren.  

www.R4WO.be voor alle informatie 

Op de projectwebsite www.r4wo.be staan alle toekomstige knooppunten gedetailleerd uitgelegd en 
getekend. Op die website kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief, 
zodat ze zeker op de hoogte blijven van het laatste nieuws. De Werkvennootschap zal binnenkort 
nog een volgende reeks infosessies organiseren over het project R4WO, en startte alvast een 
participatietraject met de vele bedrijven in de regio om de hinder tijdens de werken tot een 
minimum te beperken.  

 

 


