
Project R4WO

Ombouw tot primaire wegen
De R4 West en Oost zijn twee belangrijke verkeersaders voor de Gentse regio.  
Beide wegen zijn onvoldoende uitgerust voor de functie die ze moeten vervullen. 
Door ze om te bouwen tot primaire wegen garanderen we een vlotte verbinding  
tussen de E34 en Nederland en met de E40/E17. 

VLOTTER EN 
VEILIGER FIETS- EN 

AUTOVERKEER
Het aantal knooppunten waar 

het verkeer de R4 op en af kan 
rijden wordt verminderd.  

Dat maakt de verkeerssituatie 
niet alleen vlotter en veiliger 

voor auto’s, maar ook voor  
het fietsverkeer.

VERHOOGDE 
LEEFBAARHEID 
KANAALZONE

Door op- en afritten te 
schrappen weren we het zwaar 

verkeer uit de woonkernen  
en kunnen we het verkeer 

beter sturen.

VERBINDING 
MAKEN TUSSEN  
WOONKERNEN

Dwarsend (fiets)verkeer op een 
aantal plaatsen garandeert een 
goede en veilige verbinding 

tussen de woonkernen.

Doelstellingen



R4 West en Oost: autobewegingen  
en fietsmogelijkheden

Hoe rijd ik na de werken?
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Hoe fiets ik na de werken?
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R4: knooppunt Wachtebeke

In de zone tussen de E34 en ArcelorMittal wordt de R4 heraangelegd en  
omgevormd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. 

• Verlegging van de N449 zodat het verkeer van en naar Wachtebeke in de  
toekomst via het gepland knooppunt aan ArcelorMittal rijdt

• Realisatie nieuwe oprit vanuit rotonde Cosmos naar E34 richting Antwerpen  
(door hoek van het Kloosterbos)

 
Voordelen
• Vlotter en veiliger verkeer op R4, van en naar E34 en van en naar ArcelorMittal
• Betere en vlottere ontsluiting van de regio
• Afgestemd op toekomstige doortrekking van spoorlijn L204 tussen  

Gent en Zelzate
• Vlotte en veilige fietsverbinding
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ZONE KNOOPPUNT  
ZELZATE-WACHTEBEKE



Zone Zelzate-Wachtebeke
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Schaal :

Achtergrond: Digitale orthofoto kleur, luchtopname 2014, vliegschaal 1/12000, 
                                                                                                         AGIV en provincie Oost-Vlaanderen

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 212_00505_00001

R4 - knoop Wachtebeke

Legende
Plangebied

 Kaart 1  Bestaande feitelijke toestand: 
               luchtfoto met aanduidingen
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Bijlage IIIb: Toelichtingsnota (kaarten)

Startnota

Bevaarbaar
1ste_categorie

2de_categorie
3de_categorie
Niet geklasseerd

1:10.000

Overstromingsgevoelige gebieden (watertoets)
Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (watertoets)

Nieuw GRUP noodzakelijk

Waarom is een nieuw GRUP nodig?
Het GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied 
ingericht kan worden.

Afwijkingen:
• Aantakking N449 niet meer op Cosmos maar op geplande knoop ArcelorMittal
• Nieuwe oprit R4 Oost richting Antwerpen ligt beperkt buiten de reservatiestrook 

en gaat door bosgebied
• Nieuwe ligging N449 ligt voor een deel buiten de reservatiestrook en gaat 

door bosgebied

Planvoornemen
We wensen de ombouw te realiseren conform het voorkeursscenario.

Alternatieven
Er zijn enkele inrichtingsalternatieven voor de concrete ligging van de N449:
• Onmiddellijk afgestemd op het toekomstige spoor door het bos
• Op de oude spoorbedding
• Verder zuidelijk ter hoogte van bestaande onverharde weg op de grens van het bos

Het plangebied van het GRUP met aanduiding inrichtingsalternatieven van de N449:



Geïntegreerd planningsproces

Samenstellen planteam

01
Vlaamse Regering hecht goedkeuring aan 
de start- en procesnota op 4 mei 2018

03
mei 2018

Het planteam maakt de start-  
en procesnota op

02
begin 2018december 2017

04
• Gedurende 60 dagen kunnen publiek 

en adviesverlenende instanties de 
nota’s raadplegen maar ook adviezen, 
opmerkingen, suggesties formuleren

• Eerste participatiemoment in het 
kader van de procedure

juni - juli 2018

Opmaak voorontwerp-GRUP en 
ontwerp milieubeoordeling en 

andere effectbeoordeling

06
september 2018 - januari 2019 januari 2019 

• Verwerking opmerkingen 
adviesverlenende instanties

• Opmaak ontwerp-GRUP

08
Opmaak scopingnota

05 07
• Het voorontwerp-GRUP en het ontwerp 
milieu- en andere effectbeoordelingen  
overmaken aan adviesverlenende 
instanties

• Plenaire vergadering of adviesronde

Het ontwerp-GRUP  
(en de effectbeoordeling)  

wordt bekendgemaakt in het  
Belgisch Staatsblad

10
maart 2019 juli 2019

11
april - juni 2019

• Openbaar onderzoek over 
het ontwerp-GRUP en de 
effectbeoordeling

• Tweede participatie moment

12
Verwerking opmerkingen/bezwaren en 

opmaak definitief GRUP. 
Indien wezenlijke wijzigingen worden de 

relevante stappen herhaald

Vlaamse Regering 
stelt het GRUP (en de 

effectbeoordeling)  
voorlopig vast

09
maart 2019

Raad van State
verleent advies

14
augustus 2019

Het GRUP wordt bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad

en treedt in werking

16
februari - maart 2020

februari 2019

De dienst MER geeft zijn finale kwaliteits-
beoordeling van de effectbeoordeling. Het 

GRUP wordt principieel vastgesteld

13
augustus 2019

15
De Vlaamse Regering stelt
het GRUP definitief vast

december 2019

Een geïntegreerd planningsproces is een proces waarbij de ruimtelijke 
uitvoeringsplanning, de milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage, de 
passende beoordeling, de watertoets en andere effectbeoordelingen geïntegreerd 
verlopen. De voorlopige indicatieve planning ziet eruit als volgt:

MER
Het milieueffectrapport onder-
zoekt mogelijke gevolgen van 
bepaalde activiteiten of ingre-
pen op mens en milieu. Het 
wordt opgemaakt vóór de vast-
stelling van een plan (plan-MER) 
of voor de uitvoering van een 
project (project-MER) zodat de 
impact ervan op mens en milieu 
reeds in een vroeg stadium is 
gekend en nodige maatregelen 
kunnen worden getroffen. 

GRUP
Het gewestelijk ruimtelijk uit-
voeringsplan (GRUP) is een plan 
opgemaakt door het Vlaams 
Gewest waarin bestemmingswij-
zigingen in een bepaald gebied
worden vastgelegd.

Plenaire vergadering
De plenaire vergadering met de 
adviesinstanties dient om het 
voorontwerp-GRUP waarbij de 
resultaten van de uitgevoerde 
effectbeoordelingen mee zijn 
opgenomen, te bespreken.

Startnota
De startnota toont de eerste 
onderzoeksresultaten van het 
geïntegreerd planningsproces 
van het GRUP. Met deze startno-
ta en de bijhorende procesnota 
start de Vlaamse overheid het 
planningsproces voor de con-
crete uitwerking van het GRUP 
formeel op.

Procesnota
De procesnota is een dyna-
misch document dat tijdens het 
verdere verloop van de proce-
dure zal worden aangepast. Het 
geeft de procesaanpak in elke 
fase van het project weer. De 
nota geeft weer wat de aanpak, 
overleg- en participatiemomen-
ten en resultaten van elke fase 
in het proces zijn. Ook de wijze 
waarop het overleg met de be-
trokken actoren wordt gevoerd, 
is in de nota terug te vinden.

Scopingnota
De startnota wordt in deze fase 
uitgebreid naar de scopingnota. 
De adviezen, inspraakreacties 
en de verslagen van de parti-
cipatiemomenten zullen in de 
scopingnota worden verwerkt. 
Zo wordt aangegeven hoe er 
wordt omgegaan met sugges-
ties om het plan te verbeteren, 
of worden aandachtspunten in 
functie van het effectenonder-
zoek beschreven.

Wat betekent...

augustus 2018



Milieubeoordeling in de vorm  
van een plan-MER

De milieubeoordeling maakt deel uit van het geïntegreerd planningsproces. 
In het kader van het GRUP wordt een plan-MER opgemaakt. Daarin onderzoeken we 
de mogelijke effecten van het plangebied op mens en milieu. 

1. Microschaal:  het projectgebied en de directe omgeving
2. Mesoschaal:  het gebied waarbinnen zich t.g.v. het plan aanzienlijke lucht-,  
     geluids- en gezondheidseffecten kunnen voordoen
3. Macroschaal:  het gebied waarbinnen zich significante mobiliteitseffecten 
     kunnen voordoen

plan-MER

Mens -  
ruimtelijke 
aspecten

Biodiversiteit

Oppervlaktewater 
grondwater 

bodem

Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie

Lucht

Geluid-
trillingen Mens - mobiliteit

Mens-
gezondheid

1. Microschaal

2. Mesoschaal

3. Macroschaal


