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BESPREKING O1 – O2 - O3 – O4 

DEEL 1 - INLEIDING 

1 AANLEIDING 

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is het “Ombouwen van de R4 West en 
Oost tot primaire wegen” opgenomen als prioritair PPS-infrastructuurproject binnen het wegwerken 
van de missing links in het Vlaamse Wegennet. Deze startnota vormt het kader waarbinnen de 
vrijheden van het toekomstig DBFM-dossier worden vastgelegd. 

2 PROBLEEMSTELLING 

De R4 West (van N9 tot N49) en R4 Oost (tussen R4-Eisenhowerlaan en grens met Nederland)1 
voldoen momenteel niet aan de inrichting van een primaire weg. Verschillende kruispunten zijn 
voorrangsgeregeld of lichtengeregeld, aan verschillende knopen is er congestie en regelmatig 
gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4. 

De doortocht Zelzate kent veel te veel doorgaand verkeer dat op de R4 West, de R4 Oost en op de 
N49 thuishoort. 

In het zuidelijk havendeel ondervinden de woonkernen Muide-Meulestede sterke hinder van het 
doorgaand verkeer op de Zeeschipstraat-New Orleansstraat – Port Arthurlaan. 

3 DOELSTELLINGEN 

Dit zijn de hoofddoelstellingen die aan de basis liggen van het project en de bestaansreden ervan 
vormen: 

• Ombouwen R4 West tot primaire weg type I, R4 Oost tot primaire weg type I (tussen E34 en 
Nederland) & primaire weg type II (tussen E34 en R4-Eisenhowerlaan) volgens RSV; 

• Verbeteren van de verkeersveiligheid van R4 West & Oost en aansluitingen met de kruisende 
wegen; 

• Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen; 

• Vervolledigen van de hoofdroute BFF op R4 West & realisatie van een hoofdroute BFF op R4 
Oost (tussen knooppunt O4 en Langerbruggestraat); 

• Aanpassen van het wegbeeld van de doortocht te Zelzate. 

In tweede instantie worden ook onderstaande nevendoelstellingen gedefinieerd: 

• Logisch en leesbaar wegbeeld vormen (is in feite hoofddoelstelling 1); 

• Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen; 

• Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven; 

• Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap; 

• Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving. 

                                                      

 

 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 14 | 205 

4 LEESWIJZER – OPBOUW VAN DE STARTNOTA 

De startnota is opgebouwd uit verschillende deelnota’s op 3 planniveaus: 

MACRO: het project als geheel 

Op macroniveau wordt het volledige projectgebied (R4 West, R4 Oost, doortocht Zelzate en 
doortrekking Zeeschipstraat) als geheel in één nota behandeld. De focus ligt daarbij op de rol van de 
betrokken weginfrastructuren in het wegennet op Vlaams en provinciaal niveau, en de invloed van het 
project R4WO op deze netwerken. Omdat de doortrekking van de Zeeschipstraat niet weerhouden 
wordt in het project R4WO wordt dit verder niet op meso- of microniveau behandeld. 

MESO: 3 grote assen 

Op mesoniveau werden drie nota’s opgemaakt die elk één van de drie grote assen – R4 West, R4 
Oost en doortocht Zelzate – behandelen. Elke nota beschrijft hoe het betrokken deel in zijn geheel 
functioneert en welke rol het vervult in het grotere geheel (project R4WO). Ook de interactie tussen de 
op de as gesitueerde knopen onderling en de wisselwerking met kruisende en aansluitende wegen en 
buiten de as gelegen knopen komen aan bod. Hierbij worden ook de knopen behandeld die geen deel 
uitmaken van het project, maar wel op de betrokken as gelegen zijn (reeds gerealiseerde of 
geplande/in uitvoering zijnde (aanpassingen van) infrastructuur). 

Op mesoniveau zal de focus liggen op het lengte- en dwarsprofiel en de continuïteit van de 
verschillende assen. 

MICRO: knopen per as 

Tenslotte wordt voor elke knoop afzonderlijk een startnota2 opgemaakt die in detail de specifieke 
knelpunten en voorgestelde oplossingen van de desbetreffende knoop bespreekt.  

Voor het deel R4 West worden onderstaande knopen op microniveau besproken: 

• W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

• W4a/b – fietsverbindingen t.h.v. Kluizendok 

• W6 – Drogenbroodstraat 

• W7 – Elslo 

• W8 - Langerbrugsestraat 

• W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

• W11a/b – Fietsverbinding t.h.v. bedrijventerrein 

Voor het deel R4 Oost worden onderstaande knopen op microniveau besproken: 

• O1234 – N49 x R4O en R4O x Kanaalstraat+Rijkswachtlaan 

• O4bis – Arcelor Mittal 

• O5bis – Fietsverbinding t.h.v. Sint-Kruis-Winkel 

• O5 – Moervaart Noord 

• O6 – Omgeving Moervaart 

• O6bis – Energiestraat 

• O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 

• O9 – Eurosilo 

Voorliggende nota bespreekt de knoop O1-O2-O3-O4 op microniveau. Voor een meer globaal beeld 
wordt verwezen naar de nota’s macro en meso. 
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5 BETROKKEN ACTOREN 

Onderstaande actoren werden betrokken bij de opmaak van de startnota van O1-O2-O3-O4: 

Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur: 

• De Werkvennootschap (DWV); 

• Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

• Provincie Oost-Vlaanderen; 

• Provincie Zeeland; 

• Stad Gent; 

• Gemeente Zelzate;  

• Gemeente Wachtebeke;  

• Gemeente Terneuzen; 

• Havenbedrijf Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid; 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• THV ARCADIS-SBE. 

Betrokken actoren op de stuurgroep: 

• De Werkvennootschap (DWV); 

• Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

• AWV Afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) en Tunnelorganisatie Vlaanderen 
(TOV); 

• Provincie Oost-Vlaanderen; 

• Stad Gent; 

• Gemeente Evergem; 

• Gemeente Zelzate; 

• Havenbedrijf Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid; 

• Departement Omgeving – vroegere cel Ruimte; 

• Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

• Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

• Departement Omgeving – dienst MER; 

• THV ARCADIS-SBE. 

Naast bovenstaande actoren vonden ook nog bilaterale overlegmomenten plaats met de 
nutsmaatschappijen, beheerders van waterlopen en een aantal specifieke bedrijven. 

6 HISTORIEK  

6.1 INLEIDING 

In 1997 werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een wegenstructuur voor Vlaanderen 
vastgelegd waarin de R4 West en R4 Oost elk een duidelijke rol krijgen. Ook het wensbeeld voor een 
Sifferverbinding, namelijk het verbinden van R4 West en R4 Oost nabij het stedelijk weefsel, wordt 
hierin gedefinieerd. 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 16 | 205 

In navolging van het structuurplan zijn in de periode 1999 – 2015 verschillende studies gebeurd die 
elk een uitspraak deden over de toekomstige invulling en vormgeving van R4 West en R4 Oost en 
onmiddellijke omgeving. Het Raamplan van 1999 heeft de krijtlijnen op conceptniveau uitgezet. Deze 
krijtlijnen hebben in 2001 geleid tot een technische intekening van R4 West en Oost waar op basis 
van de nodige innames een rooilijn werd voorgesteld. Deze rooilijnenstudie heeft vervolgens geleid tot 
het vastlegging van de GRUP-contouren in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 West en R4 Oost.  

6.2 RAAMPLAN  

Het “ontwerp Raamplan ‘Gent zeehaven’ R4 West en Oost” werd opgemaakt door Omgeving. De 
studie werd conform verklaard op 17 november 1999 (laatste document dateert van december 1999).  

Zie ook mesoniveau  

Het Raamplan voorzag onderstaande inrichting.  

Om te verhinderen dat men van Tractaatweg ongehinderd door rijdt richting R4 Oost en deze 
daardoor de rol van verbindingsweg krijgt, moet Tractaatweg worden afgeleid naar R4 West. Wie toch 
naar R4 Oost wil zal daar bewust voor moeten kiezen en langs twee rotondes zijn weg moeten 
vervolgen. 

O1 

Met een tunnel wordt Tractaatweg (2x1) op R4 Oost aangesloten. Er is geen aansluiting van 
Tractaatweg op Leegstraat en J. F. Kennedylaan-noord. 

Op het dak van de tunnel worden J. F. Kennedylaan-noord, Leegstraat en de opritten naar R4 Oost 
met een verkeerslichten geregeld kruispunt met elkaar verbonden. Ten oosten kruist de spoorlijn naar 
de Axelse vlakte Leegstraat.  

Tussen het knooppunt 1 en 2 kan het verkeer van en naar de Tractaatweg zich weven met de andere 
stromen. 

O2  

Met een rondpunt worden Rijkswachtlaan, Akker en de verbinding met de K.M.O.-zone ten noorden 
van N49 aangesloten. Het verkeer komende van het noorden wordt met een tunnel via N49 naar R4 
West geleid. Verkeer voor R4 Oost wordt verplicht om van het rondpunt gebruik te maken. De 
afleiding naar R4 West bestaat uit twee rijstroken. Richting R4 Oost zijn eveneens twee stroken 
beschikbaar. Richting Nederland is slechts een rijstrook beschikbaar. 

O3  

De noordelijke op- en afritten van N49 worden vervangen door nieuwe. De zuidelijk gelegen op-en 
afritten blijven. Wie komende van Antwerpen naar R4 Oost wil, zal moeten omrijden langs knooppunt 
2. De spoorlijn loopt onder N49 (de nieuwe afrit en de ontsluitingsweg van de KMO-zone) door (op 
niveau -1/2). 

O4  

Met een rond punt worden Gebroeders Naudtslaan en de op-en afritten naar N49 op de R4 Oost 
aangesloten. Er zijn geen tunnels voorzien om het verkeer komende van het noorden te ontmoedigen 
om R4 Oost te gebruiken als vlotte verbindingsweg. Het verkeer in zuidelijke richting beschikt over 
een rijstrook.  

Het industriegebied Rosteyne en de betoncentrale krijgen een gemeenschappelijke toegang tot het 
hoofdwegennet. Deze zal bestaan uit een rond punt ter hoogte van de ingang van OCAS. Het hotel 
Cosmos kan niet langer via de Gebroeders Naudtslaan worden ontsloten.  

De spoorlijn naar de Axelse vlakte kruist Gebroeders Naudtslaan ongelijkgronds.  
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Figuur 1: Uitwerking van het knooppunt volgens het Raamplan (bron: ontwerp Raamplan) 
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6.3 ROOILIJNENSTUDIE  

Het eindrapport van de Rooilijnenstudie dateert van 2001. Het hoofddoel van de studie is om, 
uitgaande van de streefbeelden zoals voorzien in het ontwerpraamplan, de rooilijnplannen voor beide 
wegen vast te leggen.  

Zie ook macro en mesoniveau.  

De rooilijnenstudie voorzag onderstaande herinrichting.  

Er wordt rekening gehouden met een weg voor uitzonderlijk vervoer van klasse 4 met een vrije 
doorrijhoogte van 5,5 m. 

Er wordt een afwijking voorzien ten aanzien van het ontwerpraamplan: tussen O1 en O2 sluiten de op- 
en afritten op niveau -1/2 aan op R4 Oost om voldoende weeflengte tussen O1 en O2 te kunnen 
creëren.  

De andere op- en afritten sluiten wel aan op niveau maaiveld. Akker wordt afgesloten bij het 
doortrekken van de spoorlijn naar de Axelse vlakte. Dit om een voldoende grote weeflengte tussen O1 
en O2 te kunnen creëren en omdat anders twee spoorwegovergangen te dicht bij elkaar liggen. 

Verder worden volgende elementen voorzien:  

• De Tractaatweg wordt via een tunnel aangesloten op R4 Oost; 

• Het kruispunt Leegstraat - R4 is verkeerslichtengeregeld; 

• Er is een onteigening ifv de aanleg van de spoorlijn; 

• Er zijn geluidsbuffers wenselijk ten oosten van spoorlijn ifv oostelijk gelegen bebouwing; 

• De resterende ruimte kan gebruikt worden voor aanleg visuele groene buffering van de 
infrastructuur. 

Afwijkend ten aanzien van het raamplan wordt ter hoogte van O3 de aansluiting aan de 
noordwestzijde gerealiseerd met een bochtstraal van 250 m. Onder deze oprit wordt een fietstunnel 
voorzien.  Om een verkeersveilige aansluiting te kunnen bekomen tussen het verkeer komende van 
R4 richting Nederland en N49 wordt de infrastructuur ontworpen voor een minimumsnelheid van 70 
km/u. De fietstunnel sluit aan op Wachtebekestraat en op het fietspad langsheen R4, richting zuiden. 
Er wordt zo een veilige fietsverbinding naar knooppunt oost 4 gecreëerd. 

Tussen afrit E34 vanuit Antwerpen en parallelweg ifv ontsluiting KMOzone wordt een dichte 
aanplanting voorzien op een strook van min. 4 m breed om hiërarchie van wegen duidelijk te maken 
en verblinding te voorkomen. 

De aansluiting R4 Oost op E34 richting kust R4 West was oorspronkelijk voorzien rond de wijk 
Bloemenbos. Bij technische uitwerking van 70 km/uur, de noodzakelijke snelheid om de E34 op te 
rijden, zullen 17 woningen en een carrosseriehandel onteigend moeten worden. Daarnaast worden 
nog eens 11 woningen bedreigd door de aanleg van de infrastructuur 

Verder worden volgende elementen voorzien:  

• Ten aanzien van de wijk Bloemenbos wordt een geluidsscherm voorzien; 

• Daarnaast wordt voorzien in een dicht groenscherm ifv geluidsbuffering en ruimtelijke 
begrenzing: op locatie onteigende huizen en parallel aan lokale weg; 

• Er wordt een ontmoetingsruimte, een speelveldje en een fietsverbinding (aansluiting op 
hoofdfietsnet langs R4) aangelegd;  

• De restruimte wordt ingevuld als een bufferbekken met landpark als poort tot de haven met 
eventueel ook recreatieve mogelijkheden, ecologische ontwikkeling...;  

• Er wordt een bomenrij voorzien als verbindend element en ruimtelijke grens van de wijk. 

Alternatieven dienen onderzocht te worden om na te gaan of de consequenties voor de Wijk 
Bloemenbos niet kunnen gemilderd worden.  
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Figuur 2: Rooilijn Knooppunt O1 (bron: Rooilijnenstudie) 

 

Figuur 3: Rooilijn Knooppunt O2 (bron: Rooilijnenstudie) 
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Figuur 4: Rooilijn Knooppunt O3 (bron: Rooilijnenstudie) 

 

Figuur 5: Rooilijn Knooppunt O4 (bron: Rooilijnenstudie) 

Vanuit de Rooilijnstudie worden volgende infrastructureel technische aandachtspunten naar voor 
geschoven.  
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De tunnel heeft geen middensteun (O1 en O2). 

Bij de tunnels (O1 en O2) dient, omwille van de hoge grondwaterstand, rekening gehouden te worden 
met:  

• Waterdichte insleuving tussen 2 betonnen keerwanden om hoge onderhoudskosten van 
permanente bemaling en de hieruit volgende permanente invloed op het natuurlijk 
grondwaterniveau te vermijden. 

• Er wordt gebruik gemaakt van slibwanden voor de zijkanten en van trekpalen onder 
bodemplaat om het geheel te funderen.  

Voor de tunnels (O1 en O2) dient voor de brandveiligheid met de nodige aandacht bestudeerd te 
worden: 

• De tunnel van de R4 onder de Leegstraat/Kanaalstraat heeft een lengte groter dan 50 m 
waardoor ventilatie noodzakelijk is. Een transversale ventilatie volstaat indien er alle 100 m 
een ventilatieopening in het dak voorzien wordt. 

• Er worden geen nooduitgangen voorzien aangezien de tunnel korter is dan 700 m. 

• Aangezien zowel R4 West en zeker R4 Oost doorgangswegen zijn waarop veel vrachtvervoer 
te verwachten is, wordt geadviseerd om hittewerende bekleding te voorzien (120 min 
brandwerendheid op basis van spuitpleister op basis van vermiculite).  

Onder de tunnel (O1 en O2) wordt een bergingsbekken voorzien. M.b.v. een tweetal pompen wordt 
het water naar de naastliggende riolering of gracht gepompt. De pompenkamer is toegankelijk via een 
opening naast de sleuf. 

De tunnel (O1) is 18 m breed, 115 m lang en heeft vrije hoogte van 5,5 m. De sleuven zijn 18 m breed 
noord en zuidzijde, 18,5 m ter hoogte van de weefzone. De totale breedte ter hoogte van de afrit is 
10,5 m.  

De tunnel (O2) is 15,5 m breed, 100 m lang en heeft een vrije hoogte van 5,5 m. De sleuven aan de  
noordzijde zijn 13 m breed. De aansluiting R4 met rotonde is 10,5 m breed, de ontsluitingsweg KMO-
zone is 13,5 m breed.  

De uitvoering van de tunnel (O1) gebeurt gefaseerd zodat er steeds 2 x 1 rijstroken beschikbaar 
blijven op R4 Oost. 

• Slibwanden worden uitgevoerd. Het verkeer kan plaatselijk in twee fasen en omgeleid worden. 

• Dakplaat wordt in fasen gebetonneerd. Verkeer kan plaatselijk omgeleid worden en nadien op 
het reeds gebetonneerd gedeelte verlegd worden. 

• Sleuven van in- en uitritten worden uitgevoerd (slibwanden). 

• Tunnel wordt uitgegraven en funderingsplaat, bergingsbekken, etc. worden uitgevoerd. 

De uitvoering van de tunnel (O2) gebeurt gefaseerd zodat er steeds 2 x 1 rijstroken beschikbaar 
blijven op R4 West. 

• Slibwanden worden uitgevoerd. 

• Dakplaat wordt in fasen gebetonneerd. 

• Sleuven van toe- en uitritten worden uitgevoerd (slibwanden). 

• Tunnel wordt uitgegraven en funderingsplaat, bergingsbekken, etc. worden uitgevoerd. 

• Rond punt en aansluitende wegen worden uitgevoerd. De werken worden gefaseerd zodat 
altijd 2x1 rijstroken beschikbaar zijn. 

Het wegprofiel (O1) bestaat uit 2x1 rijstroken van 3,5 m en een pechstrook van 2,5 meter. De afrit 
bestaat uit twee rijstroken van 3,5 m en een pechstrook van2,5 m.  

Het wegprofiel (O2) van de tunnel bestaat uit 2 rijstroken 3,5 m en een pechstrook 2,5 m.  De 
aansluiting van de R4 met rotonde heeft een profiel van 2 rijstroken van 3,5 meter en een pechstrook 
van 2,5 m. De ontsluitingsweg van de KMO-zone heeft 2 x 1 rijstroken van 3,5 m en een fietspad van 
3 m en een voetpad van 1,5 m.  

De weeflengte (O1, O2 en O3) van de inrit bedraagt 250 meter + 50 meter, de weeflengte bij de uitrit 
bedraagt 80 meter + 120 meter.  

Voor O3 worden volgende aspecten meegegeven:  

• De aansluiting met N49-west is 14 m breed, de bochtstraal is 250 m (70 km/u). 
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• De aansluiting met N49-Oost is 7 m breed, de bochtstraal is 250 m (70 km/u). 

• De ontsluitingsweg KMO-zone is 13,5 m breed.  

De aansluiting met de noordwestzijde kan met taluds gerealiseerd worden. De fietstunnel kan in situ 
gemaakt worden. De aansluiting met de noordoostzijde kan met behulp van taluds gerealiseerd 
worden.   
De aanpassingen aan R4 Oost kunnen gefaseerd gebeuren zodat er altijd 2x1 rijstroken vrij blijven. 

De aansluiting met de N49-west bestaat uit 3 rijstroken van 3,5 m en een pechstrook van 2,5 meter. 
De aansluiting met de N49-oost bestaat uit één 1 rijstrook van 3,5 m en een pechstrook van 2,5 meter. 
De ontsluitingsweg KMO-zone (zie ook O2) bestaat uit 2 x 1 rijstroken van 3,5 m en een fietspad van 
3 meter en een voetpad van 1,5 meter.  

Voor O4 wordt gesteld dat dit voorzien wordt van een rotonde voor aansluiting van de op- en afritten 
naar N49 op R4 Oost. Een tunnel voor doorgaand verkeer op de R4 wordt hier niet voorzien om dit 
verkeer niet aan te moedigen. De rotonde werd verhoogd aangelegd om fietstunnels en -paden te 
voorzien eronder en errond. De specificaties van de rotonde zijn een buitendiameter van 20 m, met 2 
rijstroken en 4 aansluitingen. Voor de fietstunnels wordt een breedte van 4m voorzien. 

6.4 MASTERPLAN GROENAANLEG VOOR R4 OOST EN WEST 

In het masterplan groenaanleg werden onderstaande elementen opgenomen.:  

Ter hoogte van O1 argumenteert de aanleg van de spoorlijn een buffering van de woonkern en het 
landschap. De beplanting langs R4 en de Tractaatweg als buffer - groene as wordt doorgetrokken ten 
noorden van de E34. 

Er wordt een aanplant houtsingel voorzien ten westen van R4 in functie van buffering ten aanzien van 
de bebouwing. Waar mogelijk wordt deze doorgetrokken langs de Tractaatweg.  

Ten oosten R4 wordt een dichte houtsingel tussen de infrastructuur en de spoorbundel voorzien (op 
gronden AWV).  

Langs beide kanten van de R4 worden hoogstambomen aangeplant, waar mogelijk ook langs de 
Tractaatweg; enkel op aan te leggen ovaal. 

De bebouwing ten westen van R4 wordt gebufferd dmv geluidsscherm, ook ten oosten van R4. Voor 
de middenberm wordt ecologisch graslandbeheer voorgesteld met bloemrijk mengsel. 

 

Figuur 6: Masterplan groenaanleg rond knooppunt O1 
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Ter hoogte van O2 en O3 argumenteert het (gecompartimenteerde agrarische) landschap een dichte 
buffering van de harde infrastructuur (storende effecten milderen). Impact op bebouwing ten westen 
van R4 dient gebufferd te worden. 

Er wordt een aanplant houtsingel voorzien ifv buffering bebouwing ten westen van R4 naar geluid en 
zicht, evenwijdig met de bestaande lokale weg, samen met grondwal en bosplantsoen.  

Ten oosten R4 wordt tussen de infrastructuur en de spoorweg een dichte houtsingel voorzien (op 
gronden AWV). Langs beide kanten op de R4 worden hoogstammen aangeplant; in restruimten 
worden bomengroepen aangeplant, in bermen langs fietspaden worden hoogstammen aangeplant.  

Ter hoogte van de E34 en de oprit wordt een geluidsscherm voorzien t.a.v. de aanpalende woonwijk 
(geluid en ruimtelijk). Ter hoogte van de restruimte aan op- en afrittencomplex wordt voorzien in een 
opvangbekken, natuurtechniek aangelegd. Het kan een groene spot zijn met een recreatieve functie 
en een recreatieve link naar kern Zelzate. Ter hoogte van de nieuwe rotonde wordt ecologisch 
graslandbeheer voorzien.  

Waar voldoende ruimte aanwezig is (>20m), wordt de aanleg van een grondwal (min. 4 m hoog) 
voorzien met een flauwe helling. Ten westen van de R4; aan de onderzijde, kant R4 wordt een gracht 
voorzien (4m breed). 

 

Figuur 7: Masterplan groenaanleg rond knooppunt O2 en O3 

 

Ter hoogte van O4 kan begeleidend groen langs de R4 en de rotonde de industriezone aan de 
westkant bufferen en inkleden. Langs beide kanten van de R4 worden in de grazige bermen 
hoofstambomen aangeplant, in bermen langs fietspaden worden hoogstambomen voorzien. Het 
centrum van de rotonde wordt voorzien van een bomengroep. 

Aan de westzijde van de R4 wordt een groenbuffer aangeplant om het storende effect van de 
industriezone te verminderen. De buffer bestaat uit een houtsingel met gemengd bosplantsoen. 

Indien er geen bos aanwezig is ten oosten van R4, wordt een houtsingel voorzien over de volledige 
lengte van het tracé. 

Het masterplan groenaanleg voor R4 Oost en West toont de groenvoorzieningen die langs de 
verschillende knopen getroffen kunnen worden. Hieronder worden voor de vier knopen binnen de 
scope van deze nota de overeenkomstige voorstellen weergegeven. 
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Figuur 8: Masterplan groenaanleg rond knooppunt O4 

6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

De concepten uitgewerkt in het Raamplan en de Rooilijnstudie ondersteunen niet alle vooropgestelde 
doelstellingen. Het raamplan is geen logische uitwerking van de wegencategorisering en vormt geen 
leesbaar systeem. Bovendien kunnen ter hoogte van de knoop O2 capaciteitsproblemen verwacht 
worden.  

Een veel verdergaande analyse en studie van een aantal nieuwe concepten is dan ook aan de orde 
voor de knopen O1, O2,O3 en O4.  

Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn relevant voor de verdere uitwerking van de knopen op microniveau: 

Op macroniveau wordt voorgesteld het concept van het Raamplan te verlaten en de knoop opnieuw te 
bekijken en onderstaande doelstellingen werden daarbij afgestemd met de actoren: 

• Doorstroming N49 maximaal garanderen, dus geen weerslag van de knoop O3 op de N49 (cf. 
wegencategorisering); 

• Vlotte uitwisseling tussen R4-Tractaatweg en N49, zowel richting Brugge als richting 
Antwerpen (cf. modeldoorrekeningen en wegencategorisering); 

• Ontsluiting R4 Oost via primaire weg (hiërarchie respecteren, weerstand opbouwen) (cf. 
wegencategorisering); 

• Woonverkeer Zelzate niet mengen met havenverkeer (cf. Raamplan) → bij voorkeur 

gescheiden systemen (ontsluiting woongebieden vs. ontsluiting industrieën havengebied); 

• Een duidelijke ontsluiting voor Zelzate, sluipverkeer ontmoedigen (cf. Mobiliteitsplan); 

• Niet onnodig bemoeilijken bestemmingsverkeer van en naar de R4-haven. 

Verder werd op macroniveau voor de R4 Oost een ontwerpsnelheid van 100 km/u en toegelaten 
snelheid van 90 km/u vooropgesteld. 

Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op mesoniveau zijn 
relevant voor de verdere uitwerking van de knopen:  

• Tussen de knopen O1 en O2 wordt de R4 half verdiept (op niveau -0,5) in sleuf gerealiseerd, 
zodat kortere op- en afritten noodzakelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met een 
maximaal hellingspercentage van 4%. 

• De voorkeursoplossing voor O1-O2-O3 wordt op microniveau verder verfijnd. Onder meer de 
inplanting van de geplande doortrekking van spoorlijn L204 is een belangrijke randvoorwaarde 
in de uitwerking van de oplossing voor het segment tussen O1 en O3. 

Volgende inrichtingsprincipes voor de fietsinfrastructuur langs R4 Oost worden weerhouden in de nota 
op mesoniveau: 

• Ontwerpsnelheid – bochtstralen 
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o Fietssnelweg: 30km/u - 35m 
o Aantakkende fietspaden: 20km/u – 15m 

• Breedte fietssnelweg: minimaal 3m bij beperkt intensiteiten, 4m bij hoge fietsintensiteiten  

• Materiaal: bij voorkeur asfalt 

• Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil met een begrenzing van 
maximaal 1/5 van het hoogteverschil.  

• Kruising fietssnelweg met primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen type I: 
ongelijkvloerse kruising.  

• Onderstaande schrikstroken worden gehanteerd: 
o Hoogteverschil ≤ 7 cm   0,25m schrikstrook 
o Hoogteverschil ≤ 1,2 m   0,50m schrikstrook 
o Hoogteverschil > 1,2m   1,00m schrikstrook (omwille van 

inpasbaarheid kan hier gemotiveerd van afgeweken worden tot 0,75m schrikstrook) 

• Veiligheidsafstand tot kruin gracht 1,00m schrikstrook 

• Fietsbruggen (zowel fietssnelwegen als andere fietsbruggen) krijgen 4m functionele breedte 
(3m + 2x 0,5m schrikstrook) 

• Fietstunnels (zowel fietssnelwegen als andere fietstunnels) krijgen 5m functionele breedte (3m 
+ 2x 1,0m schrikstrook). Omwille van inpasbaarheid kan hier gemotiveerd van afgeweken 
worden tot 4,5m (3m + 2x0,75m schrikstrook) 

• Bromfietsen klasse A en B worden beiden toegelaten op de fietssnelweg langs R4 Oost. 

Verder werd in de nota op mesoniveau ook een typedwarsprofiel voorgesteld mét vluchtstroken. Enkel 
waar het realiseren van de vluchtstroken onteigeningen van woningen of andere ruimtelijke 
knelpunten doet ontstaan, kan hiervan gemotiveerd afgeweken worden.  

7 PROCESVERLOOP HUIDIGE STUDIE 

Huidige studie heeft als doel een DBFM-dossier (Design, Build, Finance, Maintain) voor te bereiden, 
dat zal resulteren in een bestek met eisen voor de inrichting van de verschillende knopen en assen 
van het project R4WO (R4 West, R4 Oost en doortocht Zelzate). Eens dit bestek op de markt 
verschijnt, zullen aannemers zich kunnen inschrijven volgens de principes van een DBFM. 

Om dit bestek voor te bereiden werd eerst een optimalisatiestudie uitgevoerd, waarbinnen 
verschillende alternatieven werden onderzocht voor de knopen en assen binnen het projectgebied 
R4WO. In functie van de bespreking van deze varianten werden in de periode mei 2015 – maart 2018 
verschillende Werkgroepen Infrastructuur en Mobiliteit – kortweg WGIM – georganiseerd. Voor 
specifieke thema’s of problematieken zoals water, nutsleidingen en uitzonderlijk vervoer, werden 
tevens bilaterale overlegmomenten gehouden. 

Het resultaat van de optimalisatiestudie is een startnota (onderverdeeld in een aantal deelstartnota’s 
op macro-, meso- en microniveau), waarin de varianten voor de verschillende knopen en assen 
worden beschreven en tevens een onderbouwing wordt gegeven van de voorkeursvariant per knoop 
en per as. 

Deze startnota zal voorgelegd worden aan de IGBC (InterGemeentelijke BegeleidingsCommissie) en 
vervolgens aan de RMC (Regionale MobiliteitsCommissie) voor advies. 

Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 

Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
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In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd. 
Het uiteindelijke ontwerp dat door de aannemer wordt opgemaakt, kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp opgenomen in de projectnota. Daarbij mag evenwel niet afgeweken worden van de 
vooropgestelde eisen. Het uiteindelijke ontwerp zal uiteraard nog voorgelegd worden aan alle 
betrokken actoren o.a. ook via de in te dienen omgevingsvergunning. 
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8 PROJECTSITUERING 

 

Figuur 9: Situering knoop O1234 op macroschaal - schematisch 
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Figuur 10: Situering knoop O1234 op macroschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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Figuur 11: Situering knoop O1234 op microschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Zie ook macroniveau. 

De R4 is gelegen in een reservatie- en erfdienstbaarheidgebied (aanvullende aanduiding in overdruk). 
Deze overdruk werd aangeduid over volgende gewestplanbestemmingen (van noord naar zuid):  

• Bufferzone (westzijde); 

• Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (oostzijde);  

• Woongebied met landelijk karakter (oostzijde); 

• Bosgebied (oostzijde, ten zuiden van E34). 

Ook langsheen de N49/E34 werd een brede reservatiestrook voorzien. 

  

Figuur 12: Uittreksel gewestplan (bron: www.geopunt.be) 

Op het gewestplan werd een aan te leggen leidingstraat aangeduid in de reservatie- en 
erfdienstbaarheidgebieden (ten oosten van de R4, witte stippellijn op onderstaande figuur).  
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Figuur 13: Uittreksel gewestplan – situering aan te leggen leidingstraat (bron: 

www.geopunt.be) 

1.2 BPA’S EN RUP’S 

Onderstaande RUP’s worden op macroniveau besproken: 

• GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent 

• GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West 

• GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 
 

Onderstaand worden de twee laatste genoemde verder in detail besproken.  

1.2.1 GRUP Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West  

De Vlaamse regering heeft op 15 juli 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
Zeehavengebied Gent - Inrichting R4 Oost en R4 West' definitief vastgesteld.  
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Het knooppunt O1 is gelegen in Artikel 
59: zone voor knooppunt type 1 (tunnel 
zonder aansluiting) op primaire weg I. 

Het gebied is bestemd voor de aanleg, 
beheer en exploitatie van het knooppunt 
type 1 (tunnel zonder aansluiting) op de 
N423 als primaire weg I evenals voor 
fiets- en voetpaden, bovengrondse en 
ondergrondse leidingen en 
nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

De knooppunten O2 en O3 zijn gelegen 
in Artikel 62: zone voor verkeerswisselaar 
tussen hoofdweg en primaire weg II;  

Het gebied is bestemd voor de aanleg, 
beheer en exploitatie van de 
verkeerswisselaar van de R4 Oost als 
primaire weg I ten noorden en de R4 
Oost als primaire weg II ten zuiden met 
de hoofdweg A11/N49 en voor het 
knooppunt Rijkswachtlaan-Akker evenals 
voor fiets- en voetpaden, bovengrondse 
en ondergrondse leidingen en 
nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

 

Figuur 14: GRUP Zeehavengebied Gent – inrichting 

R4 Oost en R4 West – Grafische plan R4 Oost (bron: 

www2.vlaanderen.be) 

 
De Tractaatweg ligt volgens het GRUP in een sleuf. De ventwegen takken aan in de richting R4 
zuidelijke tak. De noordelijke tak is niet aangetakt.  

Het deel van de R4 Oost tussen O3 en O4 is gelegen in artikel 58: zone voor primaire weg II en is dus 
bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg, fiets- en voetpaden, bovengrondse 
en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

Knooppunt O4 is gelegen in Artikel 61: zone voor knooppunt type 3 (rotonde) op primaire weg II. 
Daardoor is het gebied bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 3 
(rotonde) op de R4 Oost als primaire weg II evenals voor de fiets- en voetpaden, bovengrondse en 
ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

Om niet langer eigendommen te bezwaren met een te brede reservatie- en erfdienstbaarheidstrook 
voor de inrichting van de N423/R4-oost en de R4-west worden de stroken zoals aangegeven in het 
gewestplan opgeheven. De rooilijnstudie geeft op haar beurt aan welke ruimte noodzakelijk is voor 
de inrichting van deze wegen als primaire wegen. Tegelijkertijd met de opheffing van de bestaande 
(te) brede reservatiestrook wordt dan ook de ruimte nodig voor de inrichting in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan bestemd door middel van specifieke zones en voorschriften. Op deze wijze wordt 
nergens rechtsonzekerheid gecreëerd en kan de uitvoering van de weginrichting zonder tijdsverlies 
plaatsvinden. 

Onderstaande figuur geeft een uittreksel uit het het grafisch plan “R4 Oost primaire weg I en II – N423 
primaire weg. Op te heffen reservatiegebied deel 1”.  

In de ingekleurde zones geldt Artikel 56: op te heffen reservatie- en erfdienstbaarheidgebied”. Het 
“reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied” (algemeen stedenbouwkundig voorschrift artikel 18 punt 7.3 
bij het gewestplan Gentse en kanaalzone) met als inhoud “de reservatie- en 
erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en de 
werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, 
of om deze werken te beschermen of in stand te houden”, wordt opgeheven. 
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Figuur 15: GRUP Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West – Grafische plan R4 

Oost primaire weg I en II – N423 primaire weg. Op te heffen reservatiegebied deel 1 (bron: 

www2.vlaanderen.be) 

1.2.2 GRUP afbakening zeehavengebied Gent – Fase 2 

Koppelingsgebied 2 – Zelzate-Zuid is gesitueerd tussen de infrastructuur van de E34 (deels begeleid 
door een groenmassa met deels hoogstammige bomen), de oprit naar de E34, het 
staalonderzoekscentrum OCAS, de noordrand van de Arcelor-Mittal-bedrijfssite, het kanaal en het 
insteekdok en gelegen omheen het psychiatrisch instituut en de zonevreemd woningenrij aan 
Suikerkaai. 

De belangrijkste elementen van de gewenste ruimtelijke structuur zijn: 
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• De uitgebreide bebossing omheen het psychiatrisch instituut, van west naar oost doorlopend 
van kanaal tot E34/Rostijne en met in het noordelijk deel van het bospark ook meer 
recreatieve elementen; de grens van dat noordelijke park volgt de bestaande perceelgrenzen 
en naast de reeds aanwezige bosjes ook de aanleg van kleinschalige niet-beboste recreatieve 
elementen toe; 

• De doorlopende regionale fietsroute op het oude oost-west spoortracé; 

• Blijvend agrarisch gebruik in het kleinschalige landschap met perceelrandbegroeiingen en de 
bosplukjes in de noordelijke rand. 

 

Figuur 16: Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 – deelplan 2 (bron: www2.vlaanderen.be) 

Volgende bestemmingsplannen zijn erin vastgelegd:  

• Artikel 3. Bosgebied – koppelingsgebied: 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos. Het 
gebied dienst de bedrijfsactiviteiten in het zeehavengebied te bufferen ten opzichte van de 
functies in de aangrenzende zones en moet daarom voldoen aan de voorwaarden van visuele 
afscherming, landschappelijke inpassing en afstand. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn 
voor de aanleg, het beheer en de inrichting van bos zijn toegelaten. 

• Artikel 5. Parkgebied – koppelingsgebied: 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of 
parken. Dit gebied heeft ook een sociale functie. 

Het gebied dient de bedrijfsactiviteiten in het zeehavengebied te bufferen ten opzichte van de 
functies in de aangrenzende zones en moet daarom voldoen aan de voorwaarden van visuele 
afscherming, landschappelijke inpassing en afstand. 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte 
functies. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. 

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten: 
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o het herstellen,(her)aanleggen of verplaatsen van de bestaande gasontspaninstallatie 
en van de bestaande waterzuiveringsinstallatie. 

o recreatieve infrastructuren voor bewoners uit de omliggende wijk(en), zoals b.v. 
lokalen voor jeugdverenigingen, ingerichte speelplekken of speelterreinen, 
voetbalvelden inclusief parking en kantine, uitkijktorens, rustbanken en/of 
schuilplekken. 

• Artikel 7. Agrarisch gebied – koppelingsgebied: 
Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw. Het gebied dient de bedrijfsactiviteiten in het 
zeehavengebied te bufferen ten opzichte van de functies in de aangrenzende zones en moet 
daarom voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, landschappelijke inpassing en 
afstand. 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande 
landbouwbedrijven zijn toegelaten. Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de 
instandhouding van ecologische infrastructuur toegelaten. 

• Artikel 10. Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen: 
Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen. 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten. 

• Artikel 15. Gebied voor zeehaven-ondersteunende regionale bedrijvigheid: 
Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven, in zoverre deze een band hebben met 
de Gentse zeehaven, met de volgend hoofdactiviteiten: 

o productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen; 
o productie van energie; 
o onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 
o op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel; 
o verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen. 

De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

o kleinhandel 
o agrarische productie 
o autonome kantoren 

• Artikel 19. Reservatiegebied voor lijninfrastructuur: 
Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het beheer en  de exploitatie van 
verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. 

In dit gebied zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing 
van die voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle 
handelingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, 
kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, 
lokale dienstwegen en paden voor niet gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

• Artikel 21. Verbinding voor langzaam verkeer: 
Om functionele relaties te leggen worden op verschillende plaatsen verbindingen gerealiseerd 
voor de zachte weggebruiker. De pijlen duiden symbolisch aan welke plaatsen met elkaar 
verbonden moeten worden. 

Deze overdruk heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemmingscategorie 
van de grondkleur. 

• Artikel 22. Geluidsbuffer: 
Tussen enerzijds het koppelingsgebied en anderzijds de verkeersinfrastructuur E34 en de 
verkeerswisselaar wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden 
van geluidsafscherming. 

De buffer wordt aangelegd als een dijk. De dijk wordt afgewerkt met beplanting. De buffer wordt 
aangelegd gelijktijdig met de inrichting van het koppelingsgebied. 
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1.3 ROOILIJNPLANNEN 

De rooilijnplannen die dateren van de aanleg van de R4 Oost zijn de enige rooilijnplannen van de 
primaire weg. De rooilijnplannen zijn echter niet getekend door de minister van Openbare Werken en 
ook niet vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Er bestaat m.a.w. geen bekrachtigde rooilijn van de R4. 
Deze plannen werden de laatste decennia wel gebruikt i.f.v. onteigeningen. 

1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

Door de aanleg van R4 Oost bestaan veel buurtwegen, die gekruist worden door de primaire weg, niet 
meer in de praktijk. Ook werd de wegenis ten westen van deze knopen drastische gewijzigd door de 
invulling van de haven- en bedrijventerreinen. 
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Figuur 17: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be) 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau. 

Er zijn geen beschermde landschappen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied.  
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Figuur 18: Archeologie in de omgeving (bron: 

www.geopunt.be) 

Het dichtstbijzijnde bouwkundig relict is 
gelegen op zo’n 500m ten westen van 
de R4. Het betreft een hoeve in de 
Wachtebekestraat. 

 

Figuur 19: Beschermde monumenten (bron: 

www.geopunt.be) 

 

Ook op ongeveer 0,5km ten westen 
bevinden zich de dichtstbijzijnde 
beschermde monumenten. 

Het betreft: 

• Gemeentelijke jongensschool 
in de Leegstraat 

• Ijzeren hangbrug en vijver 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 20: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 

1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Zie macroniveau. 

Er zijn geen bijzondere beschermingszones.  

1.7 VEN-GEBIEDEN 

Zie macroniveau. 

Er zijn in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied geen zones geselecteerd binnen het 
Vlaams Ecologisch Netwerk. 

1.8 WATERTOETS 

Aan knoop O3 is een erosiegevoelig gebied merkbaar. De andere knopen raken niet aan 
erosiegevoelige gebieden. 
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Figuur 21: Watertoets – erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, maart 2018) 

Het projectgebied is hoofdzakelijk gelegen in een gebied matig gevoelig voor grondwaterstroming 
(type II). Enkel knoop O1 raakt aan een gebied zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type I). 

 

 

Figuur 22: Watertoets – grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, 

maart 2018) 

De hellingenkaart toont een helling tussen 0.5% en 5% langs R4 en E34 en tussen 5% en 10% op 
deze wegen. Het afritcomplex rond O3 vertoont hellingen groter dan 10%. 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 23: Watertoets - Hellingenkaart (bron: www.geopunt.be,maart 2018) 

Knoop O1234 is langsheen zijn totale lengte gemarkeerd als infiltratiegevoelig. 

 

Figuur 24: Watertoets - infiltratiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, maart 2018) 
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De zone van de knoop O1-O4 is vrij van overstromingsgevoelige gebieden. 

 

 

Figuur 25: Watertoets - overstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, maart 2018) 

In de nabijheid van knoop O1234 zijn geen relevante gebieden inzake winterbedding. 
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Figuur 26: Watertoets - winterbedkaart (bron: www.geopunt.be, maart 2018) 

1.9 ATLAS DER WATERLOPEN 

De atlas der waterlopen geeft ter hoogte van O1 en O2 
een niet geklasseerde waterloop van de derde 
categorie 

weer.  

 

 

 

 

Figuur 27: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten - uitsnede O1234 (bron: 

www.geopunt.be) 

1.10 RELEVANTE MER-STUDIES  

1.10.1 MER-screening i.f.v. het GRUP “Afbakening Zeehavengebied Gent – Fase 2”  

In het voorstel van het strategisch plan van de Gentse Kanaalzone (2002) werd het inrichten van 16 
koppelingsgebieden binnen de Gentse Kanaalzone opgenomen. De bedoeling is deze gebieden in te 
richten als overgangsgebieden tussen de woonkernen en bedrijventerreinen. Het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West’ werd definitief 
vastgelegd op 15 juli 2005. Dit GRUP werd inhoudelijk gebaseerd op het voorstel strategisch plan, 
waarin een gedetailleerde bestemming van 10 volledige en een deel van het elfde koppelingsgebied 
werd vastgelegd. 

Het strategisch plan van de Gentse Kanaalzone werd sindsdien evenwel bijgesteld. Eén van de 
uitgangspunten in het bijgestelde plan is het garanderen van de leefbaarheid van de omliggende 
woonkernen en het naastliggende stedelijke gebied. Dit vereist geen herziening van het GRUP 
‘Afbakening zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West’ (de voornaamste principes en 
concepten van het bijgestelde plan zijn niet in strijd met het GRUP). Omdat het uitvoeringsprogramma 
van het bijgestelde strategische plan een aantal acties opneemt inzake ruimtelijke planning, en deze 
elementen nog niet vertaald zijn in het gewestplan of in het afbakenings-RUP dient een aanvullend 
GRUP te worden opgemaakt. 

Het plangebied dat onderwerp uitmaakt van de screeningsnota wordt gevormd door tien verschillende 
deelgebieden die verspreid binnen het in 2005 afgebakende Gentse zeehavengebied voorkomen. 
Daarbij ook deelgebied 2 – koppelingsgebied Zelzate-zuid. 
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Het koppelingsgebied is enkel toegankelijk vanaf de Suikerkaai vanuit Zelzate-Centrum, met een grote 
omrij/wandellus omheen de E34-tunnelsleuf en met in het westelijk deel omheen het psychiatrisch 
instituut en de zonevreemde woninggroep enkele (weinig bebouwde) straten. In het gebied zijn de 
tracés van twee vroegere spoorlijnen nog duidelijk herkenbaar. Deze zijn op heden niet in gebruik als 
wandel- of fietspad. Aan de noordzijde van het gebied loopt een fietspad uit het knooppuntennetwerk. 
Het bedrijventerrein Rosteyne dat zich bevindt in de oksel van de E34 en de R4 Oost is rechtstreeks 
aangesloten op de R4 Oost of op de E34. 

 

Figuur 28: Koppelingsgebied 2 (bron: MER-screening i.f.v. GRUP Zeehavengebied Gent - Fase 

2, Grontmij, september 2010) 

Het bedrijventerrein wordt rechtstreeks ontsloten naar de E34 en de R4. Er wordt een bovenlokale 
fietsverbinding voorzien. Inzake bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied worden er dan ook 
verwaarloosbare effecten verwacht. 

Rekening houdend met de huidige activiteiten in het oostelijk deel van het koppelingsgebied, kan er bij 
verdere invulling van het bedrijventerrein een beperkte toename aan verkeersintensiteiten optreden. 
Aangezien dit bedrijventerrein rechtstreeks ontsloten wordt naar het hogere wegennet, worden er 
geen problemen inzake doorstroming verwacht.  

Algemeen kan dus gesteld worden dat er inzake wijziging verkeersintensiteit en –doorstroming 
verwaarloosbare effecten verwacht worden. Doordat het bedrijventerrein rechtstreeks ontsloten wordt 
naar het hogere wegennet, worden er geen effecten inzake verkeersleefbaarheid en -veiligheid 
verwacht. 

Aanbevelingen en conclusie 

• Indien de bovenlokale fietsverbinding de R4/E34 dwarst, dient dit op een verkeersveilige 
manier ingericht te worden. 

• Het is aangewezen om de recreatieve voorzieningen in het parkgebied vlot bereikbaar en 
toegankelijk te maken. 

• Inzake (verkeers)veiligheid is het belangrijk om - rekening houdend met de voorziene 
recreatieve mogelijkheden in het koppelingsgebied - de E34 niet rechtstreeks toegankelijk te 
maken vanuit het koppelingsgebied. 

• Het is aangewezen om gebruik te maken van inheemse soorten bij de inrichting van het park- 
en bosgebied, waarbij de aanwezige natuurwaarden behouden en versterkt worden. 
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• Het is noodzakelijk dat er - vooraleer overgegaan wordt tot inplanting van turbines in het 
bosgebied - verder onderzoek plaatsvindt naar de concrete inplanting van deze turbines, 
teneinde de milieueffecten zo minimaal te houden. 

• Bij de inrichting van het deelgebied dient aandacht besteed te worden aan de principes zoals 
opgenomen in het Groen raamwerk. (Aangepast na raadpleging onderzoek tot m.e.r.). 

Bij de geplande inrichting van het gebied worden geen aanzienlijke effecten verwacht zodat de 
opmaak van een planMER niet noodzakelijk is. 
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

2.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen  

Zie macroniveau. 

Het gedeelte van de R4 Oost (deels N423, deels R4) tussen de Nederlandse grens en de 
A11/E34/N49 (hoofdweg) werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als primaire 
weg I. Vanaf de A11/E34/N49 tot de knoop met de A14/E17, inclusief het te onderzoeken deel tot de 
D. Eisenhowerlaan (knoop O9), wordt de R4 Oost aangeduid als primaire weg II. Voor deze 
segmenten gelden de respectievelijke inrichtingsprincipes. 

2.1.2 Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen  

Zie macroniveau. 

2.1.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent  

Zie macroniveau. 

 

Figuur 30: Gewenste ruimtelijke structuur (bron:GRS Gent) 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 47 | 205 

2.1.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate 

Zie macroniveau.  

2.1.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wachtebeke 

Zie macroniveau.  

2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Zie macro- en mesoniveau. 

2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

 

Figuur 31: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 

De meeste gebieden langsheen de R4 zijn biologisch minder waardevol.  

Ter hoogte van de op-en afrit E34 liggen aan aantel percelen die aangeduid zijn als (van west naar 
Oost): 

• biologisch waardevol (loofhoutaanplant (exclusief populier); 
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• complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (naaldhoutbestand (niet 
grove den) met ondergroei van bomen en struiken, (bermen, perceelsranden, ... met ruigte of 
pioniersvegetatie); 

• complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen; 

• biologisch zeer waardevol (eiken-berkenbos, struikgrasvegetatie).  

Ter hoogte van de Zonnebloemstraat zijn er een aantal percelen aangeduid als (van noord naar zuid):  

• biologisch waardevol (populierenbestand op droge bodem); 

• complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (houtkant met zuur 
eikenbos); 

• biologisch minder waardevol (akker op zandige bodem); 

• complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen (soortenarm 
permanent cultuurgrasland). 
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE PLANNINGSCONTEXT 

3.1 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2013 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.2 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK (TEN-T) 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUCTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie ook macroniveau.   

Er werd een macromodelstudie uitgevoerd door Traject, Juust en Omgeving. De studie is afgerond. 
Hierin werd reeds gesteld dat het concept uit het Raamplan niet werkt en verder moet onderzocht 
worden. Een aantal randvoorwaarden geformuleerd in de studie zijn:  

• Vlotte verbinding Tractaatweg naar R4W; 

• Vlotte verbinding van rotonde Rosteyne naar Tractaatweg; 

• Vlotte verbinding tussen E34 en R4O; 

• Vlotte verbinding tussen E34 en Zelzate;  

• Het klein industrieterrein dient losgekoppeld te worden van de knoop en op de R4 aan te 
takken; 

• De weerstand tussen Tractaatweg en R4W in beide richting is lager dan weerstand 
Tractaatweg R4O; 

• De hoofdontsluiting van Zelzate gebeurt via de Kanaalstraat.  

3.5 VISIE M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR 

Zie macro, geen relevante input op microniveau. 

3.6 VISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macroniveau, geen relevante input op microniveau. 

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Zie macroniveau en mesoniveau. 

Onderstaande figuur geeft het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Oost-
Vlaanderen weer. Het netwerk is samengesteld uit hoofdroutes, functioneel fietsroutes en alternatieve 
functionele fietsroutes.  
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Figuur 32: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be) 

Langs de R4 Oost, ten zuiden van O4, is een fietssnelweg aangeduid. Ter hoogte van O4 takt deze 
aan op een oost-westgericht fietssnelweg.  

De Leegstraat, de Wachtebekestraat en langs de R4 Oost (deel tussen Wachtebekstraat en O4) zijn 
geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute.  

3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Zie meso- en macroniveau. 

De Wachtebekestraat en de parallelweg ten zuiden van de E34 zijn onderdeel van het 
fietsknooppuntennetwerk.  

3.9 RAAMPLAN FIETS (IN OPMAAK) 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent. Dat netwerk is evenwel nog niet definitief 
vastgelegd. 

De R4 Oost wordt aangeduid als ‘overige functionele fietsroute’ tot net ten noorden van O3. Ter 
hoogte van O2 kruist een lokale fietsroute de R4. Bij O1 komen een lokale fietsroute en een overige 
functionele fietsroute samen.  

http://www.gisoost.be/
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Figuur 33: Gewenst fietsroutenetwerk raamplan fiets t.h.v. O1-O2-O3-O4 (bron: Raamplan fiets 

versie februari 2016) 

3.10 FIETSROUTEKAART HAVEN GENT   

Zie macroniveau. 

 

Figuur 34: Fietsroutekaart Haven Gent (bron: www. oost-vlaanderen.be) 

De Wachtebekestraat,  Gebroeders Naudtslaan, Walderdonk, en de parallelweg langs de R4 tussen  
de E34 en Industriepark Rosteyne zijn aangeduid als havenfietsroute. De N423 John F. Kennedylaan, 
de Kanaalstraat, de Leegstraat en de Rijkswachtlaan/Akker zijn aangeduid als aanvullende fietsroute.  
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3.11 MOBILITEITSPLAN GENT (BS 20.11.2015)  

3.11.1 Wegencategorisering en snelheidsregimes 

In de buurt van knoop O3 zijn de E34 en de R4 geselecteerd. E34 is aangeduid als hoofdweg. De R4 
als primaire weg II ten zuiden van E34 en primaire weg I ten noorden van E34. 

 

Figuur 35: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Gent ) 

De R4 ter hoogte van knoop O3 heeft een gewenste snelheid van 90km/u, hetzelfde als de E34 ten 
westen van die knoop. Ten oosten van O3 is op de E34 nog 120km/u gewenst. 

 

Figuur 36: Gewenst snelheidsregime (bron: mobiliteitsplan Gent)  
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3.11.2 Openbaar vervoersnetwerk  

Zie macroniveau. 

De voorgestelde lijnen uit het Mobiliteitsplan van 2003 blijven behouden, uitdrukkelijk aangevuld met 
een reizigersverbinding op lijn 204 in de richting van Zelzate. Binnen de Mobiliteitsvisie 2020 van De 
Lijn en in het mobiliteitsplan wordt deze verbinding wel degelijk als spoorverbinding voor reizigers 
voorzien. In een studie, uitgevoerd een aantal jaren terug, bestempelde NMBS Mobility deze as als 
“maatschappelijk rendabel”. 

3.11.3 Fietsroutenetwerk  

Zie macroniveau. 

Het grootstedelijk fietsroutenetwerk van 1993 wordt verruimd naar een stadsregionaal 
fietsrouteconcept. Het betreft een sterk structurerend netwerk dat geënt is op sterke ruimtelijke 
dragers en ontwikkelingsgebieden. De ambitie is het fietsen uit te bouwen tot een primair, 
concurrentieel stadsregionaal vervoerssysteem. 

De normering naar gewenst kwaliteitsniveau en maaswijdtes binnen de provinciale 
fietsroutenetwerken (BFF, LAF) laten nog niet voldoende toe om een structurerend netwerk te gaan 
uitbouwen binnen een grootstedelijke context. Daarom maakt de stad Gent onderscheid tussen een 
viertal zones waarbinnen een verschillend routeconcept kan gehanteerd worden. 

 

Tabel 1: Fietszones (bron: ontwerp mobiliteitsplan stad Gent 2015) 

Deze vier soorten zones staan in nauw verband met elkaar via goede schakelpunten of stedelijke 
knooppunten.  
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Figuur 37: Synthese stadsregionaal fietsconcept 

Opmerking: voorgaand concept werd nog niet uitgewerkt in concrete routes. Ook de verdere betekenis 
van de knopen moet nog uitgeklaard worden. De stad Gent verwijst voor de effectieve routes en 
knopen naar het Raamplan Fiets. 

In de omgeving van knoop O3 zijn volgens dit fietsconcept niet meteen stadsregionale schakelpunten 
voorzien (die liggen op verdere afstand). 

3.11.4 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante aspecten. 
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3.12 MOBILITEITSPLAN ZELZATE 

3.12.1 Wegencategorisering en snelheidsregime  

 

Figuur 38: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Zelzate ) 

Enkel de R4 Kanaalstraat is geselecteerd als een lokale weg type I. De herinrichting van de 
Kanaalstraat als lokale weg type I is opgenomen in de actietabel. 

Er zijn geen bijzondere bepalingen m.b.t. het snelheidsregime.  

3.12.2 Openbaar vervoersnetwerk  

Zie ook macroniveau.  

Er wordt gestreefd naar een openbaar vervoerverbinding (lightrail) tussen Zelzate, Gent en 
Terneuzen. Hiervoor bieden de huidige goederensporen een zeker potentieel. Deze verbinding zou 
ook de Gentse Haven kunnen bedienen. De Lijn heeft deze verbinding eveneens opgenomen in haar 
Mobiliteitsvisie 2020. 

Daarnaast wenst de gemeente de openbaar vervoerverbinding tussen Zelzate-oost en west te 
versterken, bijvoorbeeld door de uitbreiding van het belbusgebied. 

3.12.3 Fietsroutenetwerk  

Geen relevante bepalingen.  

3.12.4 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante bepalingen.  
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3.13 MOBILITEITSPLAN WACHTEBEKE 

Zie macro- en mesoniveau. 

3.14 PROVINCIAAL VERKEERS- EN VERVOERPLAN ZEELAND (2008) 

Zie macroniveau. 

De N62-Tractaatweg is geselecteerd als een regionale stroomweg tussen de Westerscheldetunnel en 
de grens met België. De Tractaatweg wordt de komende jaren opgewaardeerd tot een 2x2-weg met 
ongelijkvloerse aantakkingen en een tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen (Sluiskiltunnel). 

3.15 WEGENCATEGORISERINGSPLAN GEMEENTE TERNEUZEN (2009) 

Zie macroniveau. 

De Tractaatweg wordt ook hier geselecteerd als een Regionale Stroomweg.  

3.16 UITZONDERLIJK VERVOER 

Zie macroniveau.  

3.17 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

3.17.1 Strategisch plan van de Haven 

Het definitief ontwerp van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone werd opgemaakt in mei 
2007. Met het strategisch plan reikt de stuurgroep van het Subregionaal Netwerk Gentse Kanaalzone 
aan de Vlaamse regering een samenhangend en gedragen document aan dat voor de Gentse 
zeehaven beantwoordt aan de bepalingen van de laatste regeerakkoorden. 

In dit plan wordt het behoud van de veren Doornzele-Terdonk voor voetgangers en fietsers bepleit. 

3.17.2 Raamplan onderliggend wegennet3  

Het eindrapport van het ontwerp raamplan onderliggend wegennet voor de Gentse Kanaalzone en 
omliggende Kernen dateert van oktober 2003. Het werd opgemaakt door Studiegroep Omgeving.  

De studie behandelt de verkeersafwikkeling op het wegennet, gelegen binnen R4 West en R4 Oost en 
gaande tot de eerste kernengordel buiten R4 West en R4 Oost. Hierbij is enkel het onderliggend 
wegennet weerhouden. Concreet betekent dit dat hoofd- en primaire wegen niet in dit raamplan vervat 
zitten en de studie zich beperkt tot de zogeheten secundaire en lokale wegen.  

Voor de respectieve hoofd- en primaire wegen in het studiegebied zijn er reeds streefbeeldstudies 
opgemaakt, wat voor het havengebied heeft geresulteerd in een ‘raamplan voor R4’. Met deze studie 
wordt er een antwoord gezocht op de effecten die het Raamplan R4 en het streefbeeld N49/A11 
zullen hebben op de kernen in de omgeving. 

De studie gaat uit van een primaire weg type II voor de R4 ten zuiden van O3 en een primaire type I 
ten noorden van O3. De E34 zelf staat als hoofdweg aangeduid. Knopen O1 en O2 zijn hierin knopen 
voor economisch- en woonverkeer. 
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3.17.3 Spoor Gent - Terneuzen 

North Sea Port, gemeente Terneuzen, provincie Zeeland, Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen 
willen een optimalere grensoverschrijdende spoorinfrastructuur. In dit kader zijn zij een geheel aan 
studies gestart die in kaart zal brengen wat er precies nodig is aan verbeteringen op het spoor in de 
havengebieden van Gent en Terneuzen. 

Zie ook nota macroniveau. 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

Knoop O1234 is een complex dat zich uitstrekt over een lengte van ongeveer 2 km van de R4. Deze 
knopen voorzien in de uitwisseling van het verkeer tussen R4 Oost en E34 en zorgen voor de 
ontsluiting van Zelzate en Wachtebeke en van onder meer de industrieterreinen Kloosterbos en 
Rosteyne.  

Knoop O4 is ongeveer 500 meter noordwaarts gelegen van knoop O4bis. 

 

Figuur 39: Luchtfoto locatie knoop O1-O2-O3-O4 (bron: maps.google.be) 
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Figuur 40: Luchtfoto details locatie knoop O1 (bron: maps.google.be) 

 

Figuur 41: Luchtfoto details locatie knoop O2 (bron: maps.google.be) 
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Figuur 42: Luchtfoto detail locatie knoop O3 (bron: maps.google.be) 

 

Figuur 43: Luchtfoto detail locatie knoop O4 (bron: maps.google.be) 
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Aan de zuidwestelijke zijde van knoop 
O1 bevinden zich enkele huizen met 
bomen ertussen. De lantaarnpalen 
langs de baan steken daar nog 
bovenuit. 

 

Figuur 44: Zuidkant van knoop O1 (bron: maps. 

google.be) 

Aan de noord(westelijke) kant is niet 
veel begroeiing en is het zicht dus iets 
verder. Aan de westelijke kant zijn wel 
enkele grotere bomen merkbaar. 

 

Figuur 45: Noordkant knoop O1 (bron: maps.google.be) 

Aan de oostzijde van de knoop zijn 
enkele grotere bomen samen 
verzameld wat het zicht beperkt. 

 

Figuur 46: Oostzijde knoop O1 (bron: maps.google.be) 

Tussen O1 en O2 ligt er aan de 
westzijde van R4 een geluidsberm.  

 

Figuur 47: Geluidsberm tussen R4 en Zonnebloemstraat 

bron: maps.google.be) 
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Langs zowat alle kanten van knoop O2 is 
het zicht ongehinderd. Enkel de 
lantaarnpalen toornen uit boven de weg en 
de lage begroeiing aan de westkant. 

 

Figuur 48: Knoop O2 in noordwestelijke richting 

(bron: maps.google.be) 

Enkele hogere bomen zijn zichtbaar aan de 
oostzijde van knoop O2 maar deze gedijen 
al snel weer in lagere begroeiing in 
noordelijke en zuidelijke richting. 

 

Figuur 49: Oostzijde van knoop O2 (bron: 

maps.google.be) 

Ook aan de zuidzijde van de knoop zijn 
enkel de lantaarnpalen te zien. Iets verder 
gelegen van de weg staan kleine bomen 
opgesteld naast enkele winkels en 
warenhuizen ten westen. 

 

Figuur 50: Zuidzijde van knoop O2 (bron: 

maps.google.be) 
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Aan de oostzijde van knoop O3 
verstoort niets het wijde zicht in 
noordoostelijke richting. Langsheen 
de af- en oprit naar de E34 vallen de 
lantaarnpalen op die opgesteld staan 
langs de noordzijde van de weg. 

 

Figuur 51: Oostzijde van knoop O3 (bron: 

maps.google.be) 

Aan de zuidzijde van knoop O3 is de 
brug zichtbaar van de E34 over de 
R4. Langs weerszijde van de knoop 
verdwijnt deze brug in een bomenrij. 

 

Figuur 52: Brug (E34) over R4 ten zuiden van knoop O3 

(bron: maps.google.be) 

In het noorden begint aan de 
oostzijde van de weg een bomenrij 
die het zicht beperkt op de 
achterliggende wijde vlakte. De 
bomenrij waarin de brug aan de 
zuidzijde duikt wordt verder 
getrokken in noordelijke richting en 
schermt zo de westkant van de weg 
af. 

 

Figuur 53: Knoop O3 kijkrichting noord (bron: 

maps.google.be) 
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Het zicht vanaf de noordkant van O4 
is ongehinderd. Enkel de lantaarns 
langs de weg, de bebossing aan de 
oostzijde van O4 en het OCAS 
gebouw aan de westzijde zijn 
elementen die boven de horizon 
uitsteken. 

De rotonde zelf is iets verhoogd 
aangelegd zodat een zicht op het 
verdere verloop van de R4 naar het 
zuiden toe gehinderd is. 

Tussen de rijrichtingen is een 
grasbeplanting aanwezig op de 
middenberm en een betonnen 
geleideconstructie. 

 

Figuur 54: Knoop O4 kijkrichting zuid (bron: 

maps.google.be) 

Het midden van de rotonde is beplant 
met gras. 

 

Figuur 55: Knoop O4 midden van rotonde (bron: 

maps.google.be) 

Vanaf O4 wordt het zicht in de 
richting van O3 vooral bepaald door 
de tweestrooksrijbaan in twee 
richtingen die onder de brug (E34) 
verdwijnt. De E34 is vanaf hier enkel 
zichtbaar in zijn overgang over de R4 
en duikt daarna weer aan beide 
kanten tussen het groen. 

 

Figuur 56: Knoop O4 kijkrichting noord (bron: 

maps.google.be) 

In de andere kijkrichting ziet het 
beeld er anders uit. De rijrichtingen 
worden gescheiden door een 
betonnen geleideconstructie. De 
rijbaan is aan beide kanten omgeven 
door lage groene beplanting die het 
zicht niet hindert. In de verte zijn de 
gebouwen van Arcelor Mittal 
zichtbaar. 

 

Figuur 57: Knoop O4 kijkrichting zuid (bron: 

maps.google.be) 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER EN FIETSINFRASTRUCTUUR 

 

Aan knoop O1 beschikt de 
Kanaalstraat over twee rijvakken 
die het gemotoriseerd verkeer naar 
het kruispunt brengen. Eén vak is 
voorzien om richting de 
Tractaatweg te rijden, de andere 
om de R4 richting Gent verder te 
volgen. De scheiding met de 
andere rijrichting gebeurt door 
middel van een gearceerde 
oppervlakte met in het midden een 
afwateringsgoot.  

 

 

Figuur 58: Knoop O1 - Kanaalstraat naar kruispunt (bron: 

maps.google.be) 

In de richting van Zelzate, net na 
het kruispunt, gaat de Kanaalstraat 
van één naar twee rijvakken. Ook 
komt er een bypass aansluiting toe 
van het verkeer dat van de 
Tractaatweg komt. 

 

Figuur 59: Knoop O1 - Kanaalstaat weg van kruispunt 

(bron: maps.google.be) 
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Vanuit de Tractaatweg kan het 
verkeer de bypass nemen richting 
Kanaalstraat. Daarvoor moet het 
fietspad gekruist worden. Een 
enkele rijstrook leidt het verkeer 
verder richting het kruispunt zelf 
waar het de R4 richting Gent kan 
volgen. 

Dit kruispunt is niet (volledig) 
lichtengeregeld. Er is enkel een 
verkeerslicht voor verkeer komende 
uit Nederland. Deze lichten kunnen 
op rood staan, op oranje of op 
oranje knipperstand. Voor verkeer 
uit de Kanaalstraat of op R4 
komende van kant Gent is er geen 
verkeerslicht aanwezig.   

Op de noordelijke tak (kant 
Nederland) is een zebrapad 
aangebracht.  

 

Figuur 60: Knoop O1 - Kruispunt van uit Tractaatweg (bron: 

maps.google.be) 

Het verkeer dat van op knoop O1 
verder naar het noorden rijdt, wordt 
van twee rijstroken naar één 
gebracht. De afscheiding met de 
andere rijrichting is hier gemaakt 
door middel van grasbezaaiing.  

 

Figuur 61: Knoop O1 - kijkrichting noorden (bron: 

maps.google.be) 

Verkeer dat van op het noordelijke 
kruispunt richting het zuiden rijdt, 
komt een tweede kruispunt tegen, 
namelijk dat met de Leegstraat. Het 
kruispunt R4 x Leegstraat is 
verkeerslichtengeregeld. 
Linksafslaande bewegingen zijn 
niet conflictvrij geregeld.  Vanuit het 
noorden verdeelt het verkeer zich 
hier over vier rijstroken waarvan 
twee rechtdoor en 2 naar de beide 
kanten van de Leegstraat. Ter 
hoogte van het kruispunt komt het 
fietsverkeer dat vanuit de 
Kanaalstraat komt samen met het 
fietsverkeer vanuit de Tractaatweg. 

 

Figuur 62: Knoop O1 - Kruispunt met Leegstraat vanuit 

noorden (bron: maps.google.be) 
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Tussen het zuidelijke en noordelijke 
kruispunt van knoop O1 heeft het 
rechtdoorgaand verkeer twee 
rijstroken. Een afzonderlijke 
rijstrook is voorzien voor het 
linksafslaand verkeer naar de 
Kanaalstraat. De scheiding tussen 
de twee rijrichting gebeurt door 
middel van een gearceerd 
oppervlak, net zoals de scheiding 
tussen het gemotoriseerd verkeer 
en het fietsverkeer gebeurt. 

 

Figuur 63: Knoop O1 - Tussen zuidelijk en noordelijk 

kruispunt O1 (bron: maps.google.be) 

Aan beide kanten van het kruispunt 
ziet de indeling van de Leegstraat 
er gelijk uit. Een 2x1 indeling 
zonder afzonderlijk fietspad. 

 

Figuur 64: Knoop O1 - Leegstraat richting westen (bron: 

maps.google.be) 

 

 

Figuur 65: Knoop O1 - Leegstraat richting oosten (bron: 

maps.google.be) 
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Gemotoriseerd verkeer dat vanuit 
Gent op het zuidelijke kruispunt 
terecht komt, heeft de keuze tussen 
vier rijstroken. Hiervan zijn twee 
recht doorgaand en twee voorzien 
voor de afslagbeweging naar de 
Leegstraat. Het fietspad is hier 
aanliggend, zonder scheiding. 

Er is een zebrapad aangebracht op 
de zuidelijke tak van de R4. 

 

 Figuur 66: Knoop O1 - inrichting richting Nederland (bron: 

maps.google.be) 

Verkeer dat verder gaat richting 
Gent op de R4 na het zuidelijke 
kruispunt komt op een 2-vaks baan 
terecht. Het fietspad loopt verder 
langs deze baan, afgescheiden 
door een parkeerstrook. 

 

Figuur 67: Knoop O1 - inrichting richting Gent (bron: 

maps.google.be) 

Knoop O2 is minder complex in 
vergelijking met knoop O1. Recent 
werd het kruispunt R4 x 
Rijkswachtlaan x Akkerstraat 
uitgerust met verkeerslichten. 
Linksafslaande bewegingen zijn 
niet conflictvrij geregeld. Het 
verkeer vanuit knoop O1 richting 
Gent komt hier toe op dezelfde 
wegindeling, namelijk twee 
rechtdoorgaande rijstroken. Ter 
hoogte van knoop O2 komt er een 
derde rijstrook bij voor de 
afslagbeweging richting Akker. Het 
fietspad is hier gescheiden van de 
rijbaan door een parkeerstrook. 

 

Figuur 68: Knoop O2 - Toevoer vanuit knoop O1  
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De weg van knoop O2 naar knoop 
O1 kent ook twee rijstroken. Deze 
zijn gescheiden van de andere 
richting door een grasberm en van 
het fietspad door een 
parkeerstrook.  

Op de parkeerstrook wordt frequent 
geparkeerd door 
vrachtwagenbestuurders die 
inkopen gaan doen in de 
warenhuizen in de Rijkswachtlaan. 

 
 Figuur 69: Knoop O2 - Rijbaan richting knoop O1  

De Rijkswachtlaan, die in het 
westen uitkomt op knoop O2, heeft 
in beide richtingen één rijstrook met 
een aanliggend fietspad. Ter 
hoogte van het kruispunt zijn de 
richtingen gescheiden voor een 
verkeerseiland met grasbeplanting. 

 
 Figuur 70: Knoop O2 - Rijkswachtlaan 

Aan de oostzijde van knoop O2 is 
Akker te vinden. Ook hier is één 
rijstrook per rijrichting voorzien. Net 
zoals bij de Rijkswachtlaan is het 
verkeer hier voorrangsgeregeld en 
moet het fietspad overgestoken 
worden om op of over de R4 te 
gaan. In Akker zelf is geen fietspad 
aanwezig. De bermen bestaan uit 
grasbegroeiing. 

 
 Figuur 71: Knoop O2 - Akker  
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De rijweg van knoop O2 richting 
knoop O3 is verdeeld in twee 
rijstroken, gescheiden van de 
andere richting met een grasberm. 
Aanvankelijk is het fietspad 
aanliggend tot aan de 
samenkomst met het fietspad 
vanuit de Rijkswachtlaan. Daarna 
wordt het van de rijbaan 
gescheiden door middel van een 
parkeerstrook.  

 

Figuur 72: Knoop O2 - Rijweg richting knoop O3 (bron: 

maps.google.be) 

Verkeer dat toekomt op knoop O2 
vanaf knoop O3 heeft de keuze uit 
twee rechtdoorgaande rijstroken 
of een afslagstrook richting 
Rijkswachtlaan. Het fietspad is 
gescheiden van de rijbaan d.m.v. 
een parkeerstrook tot ongeveer 10 
meter voor de kruising met Akker.  

 

Figuur 73: Knoop O2 - Rijweg vanaf knoop O3 (bron: 

maps.google.be) 

Knoop O3 is 
verkeerslichtengeregeld.  

De rijweg die vanuit knoop O2 
komt, bevat nog steeds de twee 
rijstroken die er vertrokken. Ter 
hoogte van dit kruispunt komt er 
een afslagstrook bij voor het 
verkeer dat de E34 richting 
Brugge wil oprijden. Het fietspad 
is gescheiden van de rijweg door 
een parkeerstrook. 

 

Figuur 74: Knoop O3 - Rijweg vanuit knoop O2 naar knoop 

O3 (bron: maps.google.be) 
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Richting knoop O2 zijn ook twee 
rijstroken voorzien met een 
fietspad gescheiden door een 
parkeerstrook. De berm tussen de 
twee richtingen is begroeid met 
gras. Op het kruispunt zelf is het 
fietspad tijdelijk gescheiden van 
het gemotoriseerd verkeer door 
verkeerseilanden. 

 

Figuur 75: Knoop O3 - Rijweg naar knoop O2 (bron: 

maps.google.be) 

Naar het zuiden worden de twee 
rijstroken van de R4 
doorgetrokken. Een fietspad voor 
beide richtingen kruist hier de 
rijbaan. Vangrails starten net ten 
zuiden van het kruispunt en de 
scheiding tussen rijbaan en 
fietspad wordt ook groter. 

 

Figuur 76: Knoop O3 - rijweg richting het zuiden (bron: 

maps.google.be) 

Bij het naderen van knoop O3 kan 
van de twee doorlopende 
rijstroken afgeweken worden naar 
een afslagstrook. Deze strook 
brengt het verkeer van de R4 ri 
Zelzate op de E34 richting 
Brugge. Net voor de afslag rijdt 
het verkeer onder de brug van de 
E34 door. 

 

Figuur 77: Knoop O3 - afslag richting E34 (bron: 

maps.google.be) 
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De afslagstrook richting E34 wordt 
gekruist door het fietspad. Het 
fietspad gaat eerst even weg van 
de rijbaan om er bij het kruispunt 
terug dichter bij te komen. Dit om 
de zichtbaarheid van de fietsers te 
bevorderen. 

 

Figuur 78: Knoop O3 - Afslagstrook richting E34 (bron: 

maps.google.be) 

Vanuit het zuiden komt het 
verkeer op het kruispunt toe op 
twee rijvakken. Deze worden 
afgeschermd door vangrails aan 
beide kanten. Een korte 
parkeerstrook loopt door tot aan 
het verkeerslicht waar er een 
einde aan komt door middel van 
een verkeerseiland. 

 

Figuur 79: Knoop O3 - Rijbaan vanuit het zuiden (bron: 

maps.google.be) 

De rijbaan richting E34 wordt 
eerst gekruist door het fietspad. 
Daarna gaat één rijstrook verder 
waar ook het verkeer van de 
bypass uit het zuiden op toekomt. 
Een vluchtstrook is voorzien na 
ongeveer 50 meter. 

 

Figuur 80: Knoop O3 - Rijbaan richting E34 (bron: 

maps.google.be) 
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Vanaf de E34 komt het verkeer 
toe op twee rijstroken, één voor 
linksafslaand en één voor 
rechtsafslaand verkeer. Het 
fietspad is geheel vrijliggend en 
gescheiden door middel van een 
vangrail en een grasberm. 

 

Figuur 81: Knoop O3 - Rijbaan vanaf E34 (bron: 

maps.google.be) 

Bij het naderen van knooppunt 
O4 vanaf knooppunt O3 moet een 
keuze gemaakt worden tussen 
rechtdoor gaan (R4) via de 
rotonde Cosmos of rechts afslaan 
via een bypass aan de rotonde, 
richting bedrijventerrein Rosteyne 
en de E34. 

 

Figuur 82: Knoop O4 - Rijbaan vanaf O3 (bron: 

maps.google.be) 

Op de rotonde zelf beschikt men 
over 2 rijstroken en een 
overrijdbare betonband aan het 
midden voor uitzonderlijk vervoer.  

 

Figuur 83: Knoop O4 - Rijbaan op rotonde incl. bypass naar 

Rosteyne (bron: maps.google.be) 
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Aan het zuiden van O4 vertrekt 
één rijstrook van op de rotonde en 
één vanaf de bypass uit 
Rosteyne/E34. Deze twee 
rijstroken komen samen en 
vormen verder de rijweg met 2 
rijstroken naar Gent toe. Vanuit 
Gent komen twee rijstroken toe op 
de rotonde Cosmos. 

 

Figuur 84: Knoop O4 - Rijbaan zuiden van O4 (bron: 

maps.google.be) 

De tak Walderdonk (kant 
Wachtebeke) bestaat uit 2x1 
rijstrook en ligt aan de oostzijde 
van de rotonde.   

 

Figuur 85: Knoop O4 – tak Walderdonk (bron: 

maps.google.be) 

De vierde tak ‘Industriepark 
Rosteyne/Zelzate Oost’ bestaat in 
de richting van de rotonde uit één 
rijstrook en een bypass. In de 
andere richting (richting E34) 
bestaat de rijweg uit een rijstrook 
en de bypass komende van kant 
O3.  

 
 

 Figuur 86: Knoop O4 – tak kant E34 (bron: maps.google.be) 
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Aan de noordzijde en aan de 
westzijde van het kruispunt zijn 
tweerichtingsfietspaden 
aangelegd. Deze kruisen de 
noordelijke en de westelijke tak 
van de rotonde ongelijkvloers via 
tunnels.  

 

Figuur 87: Knoop O4 – fietsinfrastructuur (bron: 

geopunt.be) 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

2.2.1 Treinverkeer 

Zie macroniveau 

Er zijn geen bestaande spoorlijnen in de onmiddellijke nabijheid van dit knooppunt. 

2.2.2 Openbaar busvervoer 

 

Figuur 88: netplan De lijn (bron: www.delijn.be) 

De bussen van volgende lijnen maken gebruik van het studiegebied:  

• lijn 49 Lokeren - Moerbeke Waas – Zelzate;  

• lijn 73 Wachtebeke Overslag/Zelzate - Oostakker – Gent rijden van de R4 richting 
Rijkswachtlaan; 

• lijn 55s Zelzate - Gent Sint-Pieters (sneldienst); 

• lijn 96 Zelzate - Assenede - Eeklo Kliniek. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal doorkomsten per uur per lijn ter hoogte van de 
halte “Verbindingsstraat” (thv kruispunt Burg.J. Chalmetlaan x Verbindingsstraat). :  

 
Richting Wachtebeke/Gent  Richting Zelzate 

 
lijn 49 lijn 73 lijn 96 lijn 55s lijn 49 lijn 73 lijn 96 lijn 55s 

6u 2 1 
 

1 1 
   7u 2 1 

 
1 2 

 
1 

 8u 1 
   

2 1 
  9u 1 

   
1 

   10u 1 
   

1 
   11u 1 

   
1 

   12u 1 
   

1 
   

http://www.delijn.be/
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Richting Wachtebeke/Gent  Richting Zelzate 

 
lijn 49 lijn 73 lijn 96 lijn 55s lijn 49 lijn 73 lijn 96 lijn 55s 

13u 1 
   

1 
   14u 1 

   
1 

   15u 2 
   

1 
   16u 1 1 

  
1 1 

  17u 2 
 

1 
 

2 1 
 

1 

18u 2 
   

2 1 
 

1 

19u 
    

2 
   20u 1 

   
1 

   Tabel 2: Overzicht doorkomsten per uur per buslijn thv halte “Verbindingsstraat” 

2.2.2.1 Halteaccomodatie  

 

Figuur 89: Bushalten De Lijn (bron: 

www.geopunt.be) 

In de onmiddellijke omgeving van de 
knooppunten liggen enkel bushalten.  

De meest nabije bushalten zijn gelegen in de 
Leegstraat (westzijde R4), in de Rijkswachtlaan 
(westzijde R4) en in Walderdonk (Oostzijde R4).  

 

2.3 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

Langs de R4 Oost is t.h.v. knoop O1-O2-O3-O4 geen voetpaden aanwezig. Er zijn zebrapaden over 
de R4 ter hoogte van de kruispunten met de Kanaalstraat en de Leegstraat.  
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2.4 PARKEERVOORZIENINGEN 

Op het segment van de R4 Oost in de nabijheid van knoop O1-O2-O3 zijn in beide rijrichtingen 
parkeerstroken aanwezig.  

2.5 GOEDERENTREIN VERKEER  

Er is een goederenspoor gepland langs de oostzijde.  

2.6 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

2.7 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden er op de R4, tussen O1 en O4 45 ongevallen. Er vielen hierbij 69 
lichtgewonden, 3 doden en twee zwaar gewonden. Er waren 6 fietsers betrokken.  

Merk op dat een aantal kruispunten inmiddels heringericht werden (rotonde thv O4, verkeerslichten 
thv O2). 

  Aantal 
ongevallen 

Ongevallen 
met fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal 
zwaar 
gewonden 

Aantal licht 
gewonden 

O1 2011 2 0 0 0 5 

 2012 4 1 0 0 5 

 2013 6 1 0 0 8 

 2011-2013 12 2 0 0 18 

O2 2011 0 0 0 0 0 

 2012 6 1 3 1 6 

 2013 2 0 0 0 5 

 2011-2013 8 1 3 1 11 

O3 2011 1 0 0 0 1 

 2012 1 0 0 0 3 

 2013 0 0 0 0 0 

 2011-2013 2 0 0 0 4 

O4 2011 5 0 0 0 12 

 2012 10 1 0 0 13 

 2013 1 0 0 0 2 

 2011-2013 16 1 0 0 27 

Overige * 2011 1 0 0 1 0 

 2012 1 0 0 0 1 

 2013 5 2 0 0 8 

 2011-2013 7 2 0 1 9 

* Ongevallen niet gelegen ter hoogte van de knopen of niet te lokaliseren 

Tabel 3: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. knoop O1, O2, O3 en O4  

In de periode 2014-2016 gebeurden er op de R4, tussen O1 en O4 25 ongevallen. Er vielen hierbij 31 
lichtgewonden, 1 dode en 4 zwaar gewonden. Er waren 2 fietsers betrokken.  

  
Aantal 
ongevallen 

Ongevallen 
met fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal 
zwaar 
gewonden 

Aantal licht 
gewonden 

O1 2014 4   1   4 
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Aantal 
ongevallen 

Ongevallen 
met fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal 
zwaar 
gewonden 

Aantal licht 
gewonden 

 2015 2       2 

 2016 3 1     2 

 2014-2016 9 1 1 0 8 

O2 2014 2       2 

 2015 1 1     1 

 2016 5     4 6 

 2014-2016 8 1 0 4 9 

O3 2014 0         

 2015           

 2016           

 2014-2016 0 0 0 0 0 

O4 2014 4       4 

 2015           

 2016 3       4 

 2014-2016 7 0 0 0 8 

Overige * 2014 2     1 3 

 2015 2       3 

 2016           

 2014-2016 4 0 0 1 6 

* Ongevallen niet gelegen ter hoogte van de knopen of niet te lokaliseren 

Tabel 4: Ongevallengegevens 2014-2016 t.h.v. knoop O1, O2, O3 en O4  

2.8 VERKEERSTELLINGEN/MODELBEREKENINGEN 

2.8.1 Verkeerstellingen (micro) 

In de periode van 7 mei – 4 juni 2015 werden slangtellingen uitgevoerd op diversie locaties langs R4 
Oost. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde intensiteiten weer ter hoogte van volgende 
kruispunten: 

• N423 en Leegstraat; 

• R4 met Rijkswachtlaan; 

• R4 met op- en afrit E34. 

Zowel voor de ochtendspits (7u-9u) als voor de avondspits (16u-18u) zijn tellingen opgenomen.  

Kruispunt Beweging Meetpunt Ochtendspits 
(gemiddelde 
7-9u, pae/u) 

Avondspits 
(gemiddelde 

16-18u, pae/u) 

O1 – N423 x 
Leegstraat 

Tractaatweg richting zuid 40166 325 321 

 Tractaatweg richting noord 40165 304 350 

 Kanaalstraat weg van O1 47130 196 248 

 Kanaalstraat richting O1 47129 245 285 

 R4 ri Gent afslag naar 
Leegstraat oost 

7211 / / 

 Leegstraat west, richting 
westen 

7213 84 106 
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Kruispunt Beweging Meetpunt Ochtendspits 
(gemiddelde 
7-9u, pae/u) 

Avondspits 
(gemiddelde 

16-18u, pae/u) 

 Leegstraat west, richting 
oosten 

7212 / / 

 Leegstraat oost, richting west 7214 76 88 

 Leegstraat oost, richting oost 7215 69 84 

 R4 ri Gent zuiden O1 47001 645 711 

 R4 ri Zelzate naar O1 47002 461 565 

 R4 ri Zelzate afslag naar 
Leegstraat west 

7210 122 172 

O2 – R4 x 
Rijkswachtlaan 

R4 ri Gent afslag richting Akker 7217 7 12 

 Rijkswachtlaan west 7219 346 478 

 Rijkswachtlaan oost 7218 218 373 

 R4 ri Zelzate afslag richting 
Rijkswachtlaan 

7216 265 372 

 Akker oost 7221 22 54 

 Akker west 7220 37 30 

O3 Afrit E34 ri Brugge naar R4 111908 440 362 

 Oprit E34 ri Brugge 111906 234 565 

O4 Oprit E34 ri Antwerpen 112005 365 591 

 Afrit E34 ri Antwerpen naar R4 112007 621 335 

Tabel 5: verkeersintensiteiten 2015  

  

Figuur 90: Tellocaties knoop O1 Figuur 91: Tellocaties knoop O2 
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Figuur 92: Tellocaties knoop O3 en O4  

 

Figuur 93: Intensiteiten (ochtend-en avondspits) knoop O1 
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Figuur 94: Intensiteiten (ochtend-en avondspits) knoop O2 

 

Figuur 95: Intensiteiten (ochtend-en avondspits) knoop O3 en O4 

2.8.2 Modelberekeningen 

2.8.2.1 Macromodel situatie 2009 

Het macromodel (Var 03 - Basis (2009)) geeft volgende intensiteiten (uitgedrukt in pae) voor de knoop 
O1-O2-O3-O4. In de macromodel Var 03 wordt uitgegaan van de huidige intensiteiten (2009) en van 
de bestaande weginfrastructuur.  
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Tak Intensiteit OS 
(pae) 

Intensiteit AS 
(pae) 

Knoop O1   

− Tractaat naar O1 346 418 

− Tractaatweg weg van O1 338 397 

− Kanaalstraat weg van O1 194 184 

− Kanaalstraat naar O1 185 221 

− Leegstraat west weg van O1 0 7 

− Leegstraat west naar O1 0 2 

− Leegstraat oost naar O1 7 2 

− Leegstraat oost weg van O1 2 28 

Knoop O2   

− Rijkswachtlaan west 282 326 

− Rijkswachtlaan oost 173 225 

− Akker weg oost  65 142 

− Akker naar west  55 25 

Knoop O3   

− R4 Zelzate weg van O3 732 864 

− R4 Zelzate naar O3 617 674 

− R4 Gent weg van O3 797 830 

− R4 Gent naar O3 573 1060 

− R4 Gent bypass naar Kloosterbos en E34 306 392 

Knoop O4   

− R4 Zelzate naar O4 797 830 

− R4 Zelzate weg van O4 867 1060 

− E34/Rosteyne naar O4 574 470 

− E34/Rosteyne weg van O4 439 438 

− Walderdonk naar O4 266 373 

− Walderdonk weg van O4 343 515 

− R4 Gent naar O4 776 1051 

− R4 Gent weg van O4 765 710 

Tabel 6: Macromodel situatie 2009 - Knoop O1 , O2, O3 en O4  
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Figuur 96: Macromodel situatie 2009 - Knoop O1 OS en AS 

  

Figuur 97: Macromodel situatie 2009 - Knoop O2 OS en AS 
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Figuur 98: Macromodel situatie 2009 - Knoop O3 OS en AS 

 

 

Figuur 99: Macromodel situatie 2009 - Knoop O4 OS en AS 

2.8.2.2 Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

Het macromodel (Var 154) geeft volgende gegevens voor de knoop O1-O2-O3-O4 na realisatie 
R4WO: 

                                                      

4 BAU2020 met voorkeursscenario O123, zonder brug thv Piratenstraat, met brug rechtdoor over 
Eurosilo richting Zelzate. Voor R4 West wordt uitgegaan van BAU2020 met voorkeursscenario R4-
N456 en brug N458.R4 West en R4 Oost hebben een maximaal toegelaten snelheid van 90 km per 
uur.  
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Tak Intensiteit OS 
(pae) 

Intensiteit AS 
(pae) 

Knoop O1   

− Kanaalstraat weg van O1 184 328 

− Kanaalstraat naar O1 315 315 

− Tractaatweg weg van O1 2323 1340 

− Tractaat naar O1 1284 2678 

− Leegstraat west weg van O1 179 171 

− Leegstraat west naar O1 108 101 

− Leegstraat oost naar O1 88 74 

− Leegstraat oost weg van O1 43 82 

− Parallelweg R4 richting Gent 100 223 

− Parallelweg R4 richting Zelzate 0 0 

− Oprit Ovonde naar R4 523 457 

− Afrit R4 naar Ovonde 518 743 

− Ovonde   

o Tussen Leegstraat en Kanaalstraat 566 769 

o Tussen Kanaalstraat en Leegstraat 697 784 

o Tussen Leegstraat en oprit R4 626 714 

o Tussen oprit R4 en afrit R4 3 33 

o Tussen afrit R4 en Leegstraat 521 777 

Knoop O2   

− R4 ri Gent 1806 3135 

− R4 ri Zelzate 2841 2083 

− R4 afrit ri Gent 58 260 

− R4 oprit ri Zelzate 380 242 

− Akker weg van O2 33 102 

− Akker naar O2 65 47 

− Rijkswachtlaan weg van O2 73 318 

− Rijkswachtlaan naar O2 264 133 

− Parallelweg tussen afrit en Rijkswachtlaan 158 484 

− Parallelweg - boog 348 298 

− Parallelweg tussen Akker en oprit R4 380 242 

Knoop O3   

− Knoop O2 naar E34 Brugge 361 752 

− Knoop O2 naar E34 Antwerpen 691 939 

− E34 ri Antwerpen afrit naar rotonde zuid O3 617 670 

− E34 ri Antwerpen afrit naar O2 667 379 

− R4 ri Zelzate oprit naar E34 ri Antwerpen 341 418 

− Knoop O3 rotonde noord naar E34 ri Brugge  322 760 

− E34 ri Brugge afrit ri rotonde noord O3 328 232 

− E34 ri Brugge afrit ri O2 703 617 

− Doorgaand verkeer E34 ri Brugge 899 2064 

− Doorgaand verkeer E34 ri Antwerpen 1489 1549 

− Doorgaand verkeer R4 ri Zelzate 1450 1365 

− Doorgaand verkeer R4 ri Gent 1001 1484 
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Tak Intensiteit OS 
(pae) 

Intensiteit AS 
(pae) 

Knoop O4   

− R4 Zelzate naar O4 1001 1484 

− R4 Zelzate weg van O4 1791 1784 

− E34/Rosteyne naar O4 534 759 

− E34/Rosteyne weg van O4 95 77 

− Walderdonk naar O4 150 148 

− Walderdonk weg van O4 555 779 

− R4 Gent naar O4 1774 1797 

− R4 Gent weg van O4 1017 1550 

Tabel 7: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

  

Figuur 100: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO - Knoop O1 OS en AS 

 

 

Figuur 101: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO - Knoop O2 OS en AS 
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Figuur 102: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO - Knoop O3 OS en AS 

 
 

Figuur 103: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO - Knoop O4 OS en AS 

2.9 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

De intensiteiten van het macromodel 2009 tonen duidelijk dat de grootste intensiteiten optreden in de 
nabijheid van knooppunt O4. Dit wordt ook bevestigd door wachtrijvorming die er in de huidige 
toestand vaak merkbaar is.  

In de toekomstige situatie zal gestreefd moeten worden om, in lijn met de visie op het macroniveau, 
enkel de delen van het verkeer over te houden op de R4 Oost die een bestemmingsfunctie hebben. 
Doorgaande stromen moeten zoveel mogelijk afgeleid worden naar de R4 West.  
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DEEL 4 – VISIE 

Conform de visie van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV), dient er qua functie een 
onderscheid te worden gemaakt tussen het 
gedeelte van de R4 Oost (in combinatie met de 
N423) tussen de A11/E34/N49 en de 
Nederlandse grens enerzijds en het gedeelte 
tussen A11/E34/N49 en de R4 D. 
Eisenhowerlaan anderzijds. Het eerste gedeelte – 
geselecteerd als primaire weg I – complementeert 
samen met de R4 West, het hoofdwegennet en 
vormt een regionale verbinding tussen Gent en 
Terneuzen. De primaire weg I heeft geen functie 
als doorgaande, (inter)nationale verbinding. Het 
tweede gedeelte – een primaire weg II – moet 
daarentegen vooral instaan voor een verbeterde 
ontsluiting van de Gentse haven richting 
hoofdwegennet. 

Het voorgaande betekent dat doorgaand verkeer 
tussen de A10/E40 en A14/E17 enerzijds en de 
A11/E34/N49 anderzijds in principe thuis hoort op 
de R4 West, en niet op de R4 Oost. Zowel R4 
Oost als R4 West spelen een belangrijke rol bij 
het ontsluiten van het grootstedelijk gebied Gent 
en de haven van Gent. 

 

Figuur 104: Visie R4 Oost 

Om de visie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen te realiseren werd in 1999 een Raamplan 
opgemaakt waarbij de concepten voor de verschillende knopen van R4 West en Oost werden 
vastgelegd. In 2005 werd het GRUP Zeehavengebied Gent, waarbij onder andere de contouren en de 
inrichting van de R4 West en Oost als primaire wegen werden bepaald, definitief vastgesteld door de 
Vlaamse Regering. Hierop wordt verder gebouwd en de principes en visie van destijds worden in 
hoofdlijnen nog steeds ondersteund. 

Om de verbindingsfunctie van de R4 Oost en 
N423, tussen A11/E34/N49 en de Nederlandse 
grens, als primaire weg I te bewerkstelligen, 
dienen alle kruispunten op dit gedeelte 
ongelijkvloers te worden gemaakt. Op die manier 
kent doorgaand verkeer geen enkel conflict en 
wordt een vlotte doorstroming vanaf de 
A11/E34/N49 richting Nederland gegarandeerd. 
Het aantal uitwisselingen tussen R4 Oost en het 
lokale wegennetwerk dient dan ook beperkt te 
blijven. Daarom zal onderzocht worden of de 
ontsluiting van Zelzate richting R4 kan gebeuren 
middels een oplossing die knopen O1 
(Kanaalstraat/Leegstraat) en O2 (Rijkswachtlaan/ 
Akker) bundelt. 

 

Figuur 105: Visie R4 Oost – deel primaire weg 
I 

 

De R4 gaat onder de ontsluitingsknoop van Zelzate door en sluit vervolgens aan op knoop O3 met de 
A11/E34/N49. Deze knoop wordt zodanig uitgewerkt dat doorgaand (boven)regionaal verkeer op de 
verbinding R4 West – A11/E34/N49 – R4 wordt gefaciliteerd. Dit deel van de R4 Oost wordt niet 
uitgebouwd als hoofdfietsroute, de dwarsrelaties over de R4 zullen daarentegen wel geoptimaliseerd 
en beveiligd worden. 

Het primaire II-gedeelte van de R4 Oost dient de haven te ontsluiten.  
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Ten oosten van de knopen die onderwerp uitmaken van deze nota, wordt ook op langere termijn 
voorzien in de aanleg van een nieuwe spoorverbinding L204 die op zijn minst dienst doet voor 
goederentransport. 

Voor fietsverkeer wordt uitgegaan van de visie zoals uitgewerkt in het Raamplan Fiets 

• De fietssnelweg die voorzien is ter hoogte van de zuidelijk gelegen knopen wordt 
doorgetrokken tot O4. Ten noorden van O4 vertakt de fietssnelweg in oostelijke en westelijk 
richting. Er wordt een aansluiting gerealiseerd met de fietssnelweg F41 (tussen Gentse haven 
(Zelzate) – Antwerpse haven/Antwerpen). De kruisingen van deze fietsverbinding met de 
infrastructuren verlopen ongelijkvloers.  

• Ten noorden van O4 wordt geen fietssnelweg meer voorzien. Een bijzondere aandacht gaat 
hier naar de oost-westfietsverbindingen. Deze situeren zich:  

o tussen Kanaalstraat en Leegstraat ten westen van R4 en de Leegstraat ten oosten 
van R4; 

o tussen Rijkswachtlaan en Akker; 
o ter hoogte van O3. 
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DEEL 5 – RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

1 UITGANGSPUNTEN  

Onderstaande uitgangspunten werden bij aanvang van de studie vooropgesteld die relevant zijn voor 
het hele projectgebied, en dus ook voor de knopen O1-O2-O3-O4: 

• Terreinen moeten ontsloten blijven naar de openbare wegenis; 

• Een optimale landschappelijke inpassing van de beide strengen van de R4 in de omgeving, 
die maximaal rekening houdt met de eigenheid van de verschillende typegebieden (haven, 
kernen, open ruimte, bos, natuur); 

• Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes; 

• Bij het ontwerp worden de principes van handboeken en vigerende vademecums gevolgd. 
Deze zijn in de startnota’s op meso- en microniveau verder verfijnd; 

• Inzake hellingsgraden wordt uitgegaan van volgende waarden: zie macroniveau. 

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN 

2.1 SPOORLIJNEN 

In het GRUP voor de ombouw van de R4 West en Oost is voor de omgeving van de knopen O1-O2-
O3-O4 ook ruimte voorzien voor de doortrekking van de spoorlijn L204. Daarbij zijn volgende zaken 
voorzien: 

• Leegstraat: gelijkgrondse kruising; 

• Akker: geen kruising. Akker wordt niet meer ontsloten aan deze zijde. Verkeer dient om te 
rijden via bestaande wegenis om dan via de Leegstraat Zelzate te bereiken; 

• N49: De geplande op- en afritten en andere ontsluitingswegen worden boven de spoorlijn 
geleid; 

• O4: Deze knoop wordt iets verhoogd aangelegd. Door de spoorlijn verlaagd aan te leggen is 
een ongelijkgronde kruising mogelijk. Ter hoogte van deze knoop, is binnen de GRUP-contour 
geen ruimte voorzien voor het spoor. De vroegere brede erfdienstbaarheidstrook is hier nog 
van kracht. 

Aangezien de doortrekking van deze spoorlijn L204 – vroeger spoorlijn Axelse vlakte genoemd, nu 
KGT-lijn – ingeschreven is binnen het GRUP, kan gesteld worden dat dit behoort tot het ‘beslist’ 
beleid. Er dient rekening mee gehouden, op zijn minst wat betreft de verre toekomst.5 

Daarnaast is ook voor de spoorlijn L77 in het RSV een zone gedefinieerd die bebouwingsvrij dient 
gehouden. Voor de uitbouw van die spoorlijn zijn verder richting Antwerpen op verschillende knopen 
geen voorzieningen getroffen.  

                                                      

5 Op heden is onduidelijk op welke termijn deze spoorlijn gerealiseerd zal worden. Recente 
ontwikkelingen zorgen er voor dat deze KGT-lijn terug op de agenda geplaatst is. Er is een CEF-call 
(Connecting Europe Facility) goedgekeurd voor een verdere studie naar de haalbaarheid van deze 
verbinding met Nederland (zie ook macroniveau). 
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Figuur 106: Situering geplande spoorlijnen L204 en L77 

Infrabel gaf aan dat – volgens de huidige kennis en inzichten – de combinatie van beide spoorlijnen 
noodzaakt dat de geplande KGT-lijn niet volledig verdiept aangelegd wordt ter hoogte van de N49. Dit 
zou anders betekenen dat de spoorlijn L77 op verdiep -2 dient aangelegd wat dan - rekening houdend 
met de huidige inzichten qua aanvaardbare hellingen voor goederensporen zijnde 19 promille - 
betekent dat de waterloop verder richting Antwerpen niet gekruist kan worden. Een aanleg van de lijn 
L77 op verdiep -2 op deze plaats en de lijn L204 op verdiep -1 zou ook betekenen dat de bocht die 
beide spoorlijnen met elkaar moet verbinden, veel ruimer dient genomen en een grotere ruimtelijke 
impact zal hebben op de omgeving. 

Door Infrabel wordt nadrukkelijk gevraagd aan te tonen dat een project wordt gerealiseerd dat kan 
doorgroeien of aangepast worden zodat de spoorlijn L204 t.h.v. de kruising met lijn L77 op +4.9m 
TAW komt te liggen (circa verdiep -0.5) of hoger. Er wordt echter niet expliciet gevraagd dit ook al op 
die manier te realiseren. 

2.2 RUIMTELIJKE INPASBAARHEID – GRUP-CONTOUR 

In de startnota R4 Oost meso is gesteld dat bij de herinrichting van R4 Oost ook rekening moet 
gehouden worden met ondermeer volgende ruimtelijk-planologische voorwaarde: 

“De contour van het GRUP-afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 
West, waar de bestemmingen zijn vastgelegd waarbinnen R4 Oost geherstructureerd moet 
worden. Dit GRUP is een strikte randvoorwaarde en het is niet de bedoeling aanpassingen 
door te voeren die een nieuw GRUP noodzaken” 
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Gezien de huidige inzichten wat betreft de oplossingsvarianten voor de knopen O1-O2-O3-O4, wordt 
overwogen om hier alsnog van af te wijken en een oplossing als voorkeursvariant te kiezen waarbij 
een nieuw GRUP dient opgemaakt.  

Dit houdt uiteraard, zeker qua timing, een risico in voor het verdere verloop van het project. Om die 
reden wordt onderzocht wat een mogelijk terugvalscenario is, indien het GRUP niet tijdig goedgekeurd 
geraakt (zie Deel 6, hoofdstuk 1). 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knopen O1-O2-
O3-O4 van belang: 

• De selectie van de R4 Oost ten noorden van A11/E34/N49 als primaire weg I; 

• De selectie van de R4 Oost ten zuiden van A11/E34/N49 als primaire weg II; 

• Conform de visie van het Vlaams Vrachtroutenetwerk (zie mesoniveau) wordt de R4 Oost 
vanaf de A11/E34/N49 zuidwaarts aangeduid als hoofdvrachtroute A. De A11/E34/N49 zelf 
alsook de delen van de R4 Oost ten noorden ervan tot aan knooppunt O1 zijn geselecteerd 
als deel van het hoofdvrachtroutenet. Aan knooppunt O1 gaat de R4 over in een vrachtroute 
van het type 1 door middel van een regionaal knooppunt. In die zin hebben de verschillende 
knopen van dit complex een significante functie te vervullen voor het vrachtverkeer; 

• De plannen van Infrabel betreffende de doortrekking van de spoorlijn L204 richting Nederland 
en de ontdubbeling van de spoorlijn vanaf Ghent Coal tot de verknoping met de toekomstige 
goederenlijn L77 (net ten noorden van de A11/E34/N49); 

• Fietssnelwegen langs de R4 ter hoogte van knoop O4 en ten zuiden ervan. Ter hoogte van 
knoop O4 verandert de ligging van de fietssnelweg van de oostelijke zijde van de R4 (ten 
noorden van O4) naar een westelijke zijde van de R4 (ten zuiden van knoop O4); 

• Er zijn belangrijke kruisingen van bovenlokale en lokale fietsroutes met de R4 ter hoogte van 
O1, O2 en O4.  

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

• Infrastructuren worden gebouwd zodat geluidshinder in de omliggende woonkernen maximaal 
gemilderd wordt; 

• De vormgeving van constructies dient rekening te houden met de maatvoering en 
draagklasses voor uitzonderlijk vervoer (zie macro); 

• De vrije hoogte is minimum 5,7 m voor uitzonderlijk vervoer; 

• De aanpassingen aan R4 Oost en de uitvoering van de onderdoorgangen (O1 en O2) 
gebeuren gefaseerd zodat er steeds 2 x 1 rijstroken beschikbaar blijven op R4 Oost. 

• Onderdoorgangen en tunnels worden voorzien van een goede en vlotte afwatering. Voor af te 
pompen wegvakken in hoofdwegen en primaire wegen type I dient de afwatering afgestemd 
op een 100-jaarlijkse bui; 

• Er dient rekening gehouden met de geplande spoorverbinding met onder andere een ligging 
van deze spoorlijn ter hoogte van de N49/E34 op TAW 4.9 of hoger;  

• Voor de fietstunnels wordt een breedte van minimaal 5m voorzien. 

• Ter hoogte van Zelzate (primaire weg I) wordt de R4 Oost tussen de Kanaalstraat en de 
Rijkswachtlaan in een sleuf gebracht. Voor deze sleuf wordt onderstaand dwarsprofiel 
gehanteerd. Waar ruimtelijk niet mogelijk, kunnen de vluchtstroken geschrapt worden. Ingeval 
er geen vluchtstroken voorzien worden, kan de afschermende constructie meteen na de 
redreseerstrook geplaatst worden. Vluchtstroken worden wenselijk behouden indien er geen 
langspassage mogelijk is. 
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Figuur 107: Typedwarsprofiel R4 Oost in sleuf met vluchtstroken6 

• Er moet rekening gehouden worden met de bestaande nutsleidingen. De nutsleidingen 
rondom de knopen O1-O2-O3-O4 worden weergegeven in onderstaande figuren.  

o Rondom en onder knoop O1 zijn voornamelijk rioleringen. Er zijn ter hoogte van O1 
verschillende kruisende rioleringen. Een hoogspanningskabel (Infrax) en data-/ 
telefoonkabels dwarsen deze knoop.  

o Ten oosten van de R4 loopt er ter hoogte van zowel O1 als O2 een Farys-
watertoevoerleiding. Op knoop O2 dwarst een glasvezelkabel en een 
hoogspanningskabel het kruispunt.  

o Tussen de N49 en de Kanaalstraat is er een Aquafin-collector aan de westzijde.  
o De rest van de leidingen lopen veelal parallel. Tussen O2 en O3 is een 

buffergracht/waterloop aan de oostzijde van de R4.  
o Bij knoop O3 zijn er verschillende rioleringen. Ten zuiden van de E34 wordt de R4 

gedwarst door de Farys-watertoevoerleiding. Ook wordt de R4 geflankeerd door 
glasvezelkabels die ten zuiden van de E34 ook de R4 dwarsen. Onder de brug is een 
hoogspanningskabel (Infrax) aanwezig. Enkele van de glasvezelkabels lopen door 
naar O4 en enkele gaan of komen van het Fluxysstation net ten ZO van O3.  

o Ook de hoogspanningskabel loopt verder maar eindigt nog voor O4 te bereiken aan 
de oostkant van de R4. Aan de westkant loopt de hoogspanningskabel wel volledig 
door en gaat er ook onder knooppunt O4 om verder de R4 te volgen naar het zuiden. 
Hetzelfde geldt voor enkele glasvezelkabels die aan de oostkant lopen en de rotonde 
Cosmos onderdoor gaan. Ten zuiden van O4 gaat ook een hoogspanningskabel 
dwars onder de R4 door om richting Industrieterrein Rosteyne te gaan. 

o Net ten zuiden van de E34-brug ligt een belangrijke bundeling Fluxys-gasleidingen die 
onderdoor de R4 kruisen. 

                                                      

6 Vanuit kostenoverweging wordt geen dienstpad in de middenberm voorzien. Indien dit voor de 
Deelnemer echter wenselijk wordt geacht (vb. voor onderhoud), kan dit wel voorzien worden. 
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o Verder zijn er twee kruisingen van waterleiding (De Watergroep) onder de R4, tussen 
O3 en O4. 

 

Figuur 108: Nutsleidingen ter hoogte van O1 en O2 
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Figuur 109: Nutsleidingen ter hoogte van O3 en O4 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK  

0 LEESWIJZER  

In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen vormen de basis voor de 
uitsluitings-en evaluatiecriteria waarop de verschillende varianten getoetst worden. 

In hoofdstuk 2 wordt het procesverloop, waarbinnen de verschillende varianten tot stand kwamen, kort 
toegelicht.  

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de varianten.  

In hoofdstuk 4 worden de verschillende varianten afgewogen aan de hand van uitsluitingscriteria en 
evaluatiecriteria. Dit resulteert in een voorkeursvariant (zie 4.3).  

Hoofdstuk 5 beschrijft de optimalisaties die doorgevoerd worden ten behoeve van een goede 
doorstroming van het openbaar vervoer (en de hulpdiensten). 

In hoofdstuk 6 wordt de inpassing van de fietsinfrastructuur langsheen de knopen beschreven.  

Hoofdstuk 7 beschijft bijkomend onderzoek met het oog op kostenefficiëntie.  

In hoofdstuk 8 wordt nagegaan wat de impact is op de verkeersmodellering indien er minder 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn dan oorspronkelijk aangenomen.  

In hoofdstuk 9 worden een aantal ‘terugvalscenario’s’ beschreven. Hierbij wordt nagegaan wat de 
gevolgen kunnen zijn bij het niet goedkeuren van een nieuw GRUP en wat de mogelijke varianten zijn 
indien de afstemming op het spoor omwille van een te hoge meerkost niet wordt opgenomen binnen 
het project R4WO.  

1 DOELSTELLINGEN  

1.1 RUIMTELIJKE DOELSTELLINGEN 

1. De knoop moet maximaal voorzien worden binnen de afgebakende zone van het GRUP of 

de reservatiestrook van het gewestplan. Een afwijking die als kleine wijziging kan worden 

beschouwd is mogelijk. De knopen moeten dus maximaal voorzien worden binnen de 

zone die vergunbaar is, zonder dat er een nieuw planologisch instrument moet worden 

voorzien.  

2. Er moet, binnen de contouren van het GRUP, een zone gevrijwaard worden voor lijn 204. 

Ten zuiden van N49 (link met L77) moet er ruimte voorzien worden voor een dubbelspoor, 

verder ten noorden ruimte voor een enkelspoor. 

3. De spoorlijn L204 moet ter hoogte van O3/N49 op TAW 4.9 meter of hoger kunnen 

aangelegd worden. 

4. Zuinig ruimtegebruik en tegengaan van versnippering. 

5. De ruimtelijke impact op zone-eigen functies dient tot een minimum te worden beperkt 

voor:  

o Woongebied (hoofddoelstelling); 

o Gebied met openbaar karakter (nevendoelstelling); 

o Industriegebied (nevendoelstelling); 

o Groengebied (nevendoelstelling); 

o Agrarisch gebied (nevendoelstelling). 
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1.2 VERKEERSKUNDIGE DOELSTELLINGEN 

6. Ter implementatie van de wegencategorisering moet de uitwisseling van verkeer tussen 

de hoofdweg (A11/E34/N49) en de primaire weg I (deel ten noorden van de hoofdweg) 

vlot en conflictvrij kunnen gebeuren in alle richtingen.  

7. De doorstroming E34 dient maximaal gegarandeerd te worden. Er mag geen weerslag zijn 

van de oplossing op de hoofdweg. 

8. De hoofdontsluiting van Zelzate verloopt via de Kanaalstraat, lokale weg type I. 

Doorgaand sluipverkeer langs de Rijkswachtlaan wordt ontmoedigd. 

9. De knopen O1, O2, O3 worden berekend met de intensiteiten van het macromodel 2020. 

In het geval van een rotonde streven we naar een belasting van alle delen < 90% tijdens 

spitsmomenten en, in het geval van verkeerslichten, <100% bij een cyclustijd van 120s.  

10. Het knooppunt O4 functioneert als barrière voor verkeer van noord naar zuid. Het 

uitgangspunt blijft een gelijkgronds kruispunt. Voor de verkeersafwikkeling rond knooppunt 

O4 (rotonde Cosmos) wordt een (beperkte) wachtrij op de R4 Oost, prim type II, niet 

meteen als een hinderpaal beschouwd.  Een zekere wachtrijvorming is op dat punt in lijn 

met de wegencategorisering en de visie op de functie van die knoop. Echter, een te lange 

wachtrij kan aanleiding geven verkeersonveilige situaties, wat onaanvaardbaar is. Daarom 

wordt hetvolgende gesteld:   

o Zuidelijke tak: Er ligt ca 300 meter tussen de invoegstrook en O4. Er moet nog 

minstens 200 meter filevrij zijn ten aanzien van het invoegend verkeer op de R4 

Oost, komende van O4 bis. De gemiddelde wachtrijlengte op de zuidelijke tak 

(kant O4bis) mag bijgevolg niet langer zijn dan 100 meter.  

o Noordelijke tak: De maximaal aanvaardbare filelengte bedraagt 200 meter. 

Hierdoor wordt terugslag (gemiddeld genomen) op de knoop O3 ten gevolge van 

O4 zeker vermeden. Voor de varianten waarbij geen knoop voorzien wordt ter 

hoogte van O3 wordt eenzelfde afstand gehanteerd. Hierdoor wordt rekening 

gehouden met een filevrije afstand van minstens 700 meter tussen de uitspitsing 

van het verkeer en O4.  

o Westelijke tak: De maximaal aanvaardbare filelengte bedraagt 200 meter. 

Hierdoor wordt file ter hoogte van de aansluiting van de industriezone Rosteyne 

vermeden. Deze afstand bedraagt 350 meter.  

o Oostelijke tak. Naar analogie met de westelijke tak mag de gemiddelde 

maximale filelengte niet meer dan 200 meter bedragen.  

11. Woonverkeer wordt maximaal gescheiden van werkverkeer waar mogelijk:  

• Verkeer Kloosterbos wordt maximaal gescheiden van verkeer naar woongebieden van 

Zelzate; 

• Verkeer Wachtebeke (N449) wordt maximaal gescheiden van verkeer haven. 

12. Streven naar minimaal oponthoud voor hulpdiensten uit Zelzate naar Wachtebeke en 

havengebied. 

13. Het ontwerp voldoet aan de vigerende verkeersveiligheidsvoorschriften voor alle 

weggebruikers. 

14. Er wordt gestreefd naar leesbare routes en beperking van gevaarlijke conflicten. De 

inrichting van de weg dient in lijn te zijn met het vooropgestelde snelheidsregime.  

15. Afkoppelen van in- en uitrit van industriegebieden/bedrijventerreinen van de op- en afrit 

hoofdweg. 

16. De fietssnelweg langs op- en afrit N49 vanaf Cosmos naar Zelzate (oost-west) en noord 

zuid (tot aan Cosmos) dient veilig en vlot te worden ingericht. 

17. De BFF-route tussen Cosmos en Rijkswachtlaan verloopt ongelijkgronds met N49 en op- 

en afritten. 
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18. Er zijn drie fietsoversteken over de R4 Oost: ter hoogte van de Leegstraat, ter hoogte van 

Akker en ter hoogte van OCAS. Deze dienen veilig te worden ingericht. 

19. De realisatie van een fietsverbinding Akker – parallelweg ten zuiden van N49 wordt 

beschouwd als een meerwaarde. 

20. De doorstroming van de bus ter hoogte van het geheel van deze knopen O1/O2/O3/O4 

dient maximaal te zijn. Bij filevorming dienen maatregelen genomen te worden om het OV 

prioritair deze knopen te laten passeren.  

1.3 KOSTPRIJS 

21.  De knoop O1 O2 O3 wordt voorzien met een hoger ambitieniveau. Extra kosten zullen 

wel een duidelijke meerwaarde moeten hebben t.o.v. de gestelde doelstellingen. 

 

1.4 UITSLUITINGS- EN EVALUATIECRITERIA  

Bovenstaande doelstellingen werden afgestemd met de betrokken actoren waarbij ook een 
onderscheid gemaakt werd naar uitsluitingscriteria en evaluatiecriteria.  

Een variant die niet voldoet aan één van de uitsluitingscriteria, wordt niet verder geëvalueerd aan de 
hand van de evaluatiecriteria.  

 

Nr 
Doelstelling  

Uitsluitingscriteria  

7 Vlotte uitwisseling ter hoogte van de E34 en primaire weg type I. Geen fileterugslag op 

de hoofdweg.  

2, 3  Inpasbaarheid Lijn 204.  

10 Filevorming op de R4 Oost, deel prim type II, ter hoogte van O4 is aanvaardbaar, doch 
de gemiddelde maximale filelengte moet beperkt zijn:  

• tot ca 100 meter op de zuidelijke tak (komende van kant Gent); 

• tot ca 200 meter op de overige takken.  

Nr 
Doelstelling  

Evaluatiecriteria  

1 De knoop moet maximaal voorzien worden binnen de afgebakende zone van het 
GRUP of de reservatiestrook van het gewestplan of mits een afwijking die als kleine 
wijziging kan worden beschouwd. 

4  Zuinig ruimtegebruik en tegengaan van versnippering. 

5 De ruimtelijke impact op zone-eigen functies dient tot een minimum te worden beperkt 

voor Woongebied (hoofddoelstelling), Gebied met openbaar karakter 

(nevendoelstelling), Industriegebied (nevendoelstelling), Groengebied 

(nevendoelstelling), Agrarisch gebied (nevendoelstelling). 

6 Implementatie wegencategorisering.  

8 De hoofdontsluiting van Zelzate verloopt via de Kanaalstraat, lokale weg type I. 

Doorgaand sluipverkeer langs de Rijkswachtlaan wordt ontmoedigd. 

11 Woonverkeer wordt maximaal gescheiden van werkverkeer waar mogelijk.  

12 Streven naar minimaal oponthoud voor hulpdiensten uit Zelzate naar Wachtebeke en 

havengebied. 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 100 | 205 

13 Het ontwerp voldoet aan de vigerende verkeersveiligheidsvoorschriften voor alle 

weggebruikers. 

14 Er wordt gestreefd naar leesbare routes en beperking van gevaarlijke conflicten. De 

inrichting van de weg dient in lijn te zijn met het vooropgestelde snelheidsregime.  

15 

 

Afkoppelen van in- en uitrit van industriegebieden/bedrijventerreinen van de op- en 

afrit hoofdweg. 

16 De fietssnelweg langs op- en afrit N49 vanaf Cosmos naar Zelzate (oost-west) en 

noord zuid (tot aan Cosmos) dient veilig en vlot te worden ingericht.  

17 De BFF-route tussen Cosmos en Rijkswachtlaan verloopt ongelijkgronds met N49 en 

op- en afritten. 

18 Veilige fietsoversteken over de R4 Oost: ter hoogte van de Leegstraat, ter hoogte van 
Akker en ter hoogte van OCAS. 

19 De realisatie van een fietsverbinding Akker – parallelweg ten zuiden van N49. 

20 Maximale doorstroming voor het openbaar vervoer O1,O2,O3 en O4. Maatregelen bij 
filevorming zijn noodzakelijk.  

21 Bijkomende kosten moeten een duidelijke meerwaarde moeten hebben t.o.v. de 
gestelde doelstellingen. 

Tabel 8: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

2 PROCES  

Doorheen het studieproces werden vele varianten onderzocht. Onderstaand wordt een zo bondig 
mogelijk overzicht gegeven van het doorlopen traject om tot de varianten te komen. Dit proces is ook 
schematisch weergegeven in  
Figuur 110: Schema procesverloop onderzochte varianten.  
 
Initieel werd gestart met analyse van de beschikbare varianten uit vroegere studies, zijnde:  

• Raamplan (= variant 1)  

• AWV-variant (= variant 2)  

Deze werden na analyse als minder goed bevonden op vlak van respecteren categorisering en 
principe streefbeeld/GRUP. Ze worden echter ook formeel weggeschreven op basis van een 
onvoldoende garantie van verkeersafwikkeling door de oververzadiging van de rotonde thv de 
Rijkswachtlaan (met terugslag op R4 prim I en mogelijks ook op de E34). Er werd gezocht naar een 
oplossing die de categorisering beter ondersteunt en tegemoetkomt aan de geformuleerde 
doelstellingen. Dit leidde tot de figuur van de voorkeursvariant, later variant 3 genoemd.  

Volgende ‘knelpunten’ werden vastgesteld bij deze variant 3:   

• Nieuwe afrit E34 komende van Brugge naar R4 Oost zorgt voor extra belasting O4 rotonde 
Cosmos én betekent een grote meerkost én is technisch moeilijk realiseerbaar én zal een 
ruimtelijke relevante impact hebben.   

• Afzonderlijke ontsluitingsweg voor Kloosterbos kent heel bochtig parcours én betekent een 
grote meerkost.   

Om bovenstaande redenen werd variant 3 bijgestuurd naar variant 4 als volgt :   

• Behoud bestaande afrit E34 komende uit Brugge naar R4 Oost (met aantakking industriezone 
Rosteyne).  

• Behoud ligging bestaande afrit E34 komende uit Antwerpen naar R4 Oost (met aantakking 
industriezone Kloosterbos).  
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Deze variant 4 werd d.m.v. een microsimulatie doorgerekend. Deze toonde aan dat met de 
intensiteiten 2020 terugslag berekend werd op de R4 primair I-gedeelte. De terugslag wordt daarbij 
veroorzaakt door de relatief grote stroom komende van de R4 Oost Gent die richting Brugge willen en 
een vlotte instroom van het verkeer komende uit Nederland/ Zelzate richting R4 Oost Gent 
verhinderen.  Aansluitend werd onderzocht of verkeerslichtengeregeld kruispunt voor de knoop O3 
mogelijks een oplossing bood. Dit blijkt niet het geval.   

Om tegemoet te komen aan bovenvermeld probleem werd variant 4 bijgestuurd tot variant 5. De 
bestaande oprit richting Brugge voor verkeer komende uit R4 Oost Gent werd hiertoe terug behouden. 
Verkeer komende uit Gent dat naar Brugge wil moet hierdoor niet meer ¾ van de knoop O3 gebruiken 
maar kan onmiddellijk rechtsaf rijden en belast niet verder de knoop O3. Deze variant 5 werd ook 
doorgerekend en gaf voor de zone ten noorden van de N49/E34 goede resultaten. Er wordt geen 
terugslag meer berekend op de R4 prim I en ook de doorstroming van de E34 is gemiddeld 
beschouwd in orde. Knelpunten die bij deze variant worden vastgesteld zijn echter:   

• Conflict met de geplande KGT-spoorlijn thv de N49 door wegenis die volgens dit concept thv 
de geplande spoorlijn op maaiveldpeil gelegen is7.  

• Capaciteit O4 met gemiddelde filelengtes van 1km of meer voor verkeer komende uit Gent 
Wat het conflict met de geplande KGT-lijn betreft, werd als uitsluitingscriterium gesteld dat 
aangetoond moet worden dat een bepaalde variant kan doorgroeien tot een variant zonder 
conflict met de KGT-lijn thv de N49.  

Dit werd gevonden in een aangepaste ontsluiting van de op- en afrit naar/van de E34 richting 
Antwerpen – R4 Oost kant Gent. Door deze op- en afrit onder de E34 door te leiden vóór het spoor en 
pas aan te sluiten thv de Cosmos, kan een kruising met het spoor thv de N49 vermeden worden. De 
kruising thv Cosmos kan als ongelijkgrondse kruising gerealiseerd worden (KGT-lijn op circa verdiep -
0.5, Cosmos en aansluitende weg op verdiep circa +0.5). Ter hoogte van de knoop O4 sluiten in deze 
variant 5 takken aan wat een grotere rotonde noodzakelijk maakte. Dit scenario werd variant 6 
genoemd en in het proces (in eerste instantie) beschouwd als doorgroeiscenario.  Deze variant werd 
ook doorgerekend met vergelijkbare resultaten wat betreft de werking van knoop O4 als variant 5, 
zelfs met invoer van een bypass voor verkeer komende uit Gent dat naar Wachtebeke wil. Knoop O4 
maakt volgens de projectomschrijving geen deel uit van het project. Gezien het vastgestelde 
capaciteitsprobleem voor intensiteiten 2020, is het echter wenselijk om minimaal te kijken welke de 
mogelijke oplossingen zijn. In een volgende stap kan dan bekeken worden in hoeverre deze ingrepen 
al dan niet in het project R4WO worden opgenomen of dmv een ander project worden gerealiseerd.  

Wat knoop O4 betreft, werd vastgesteld dat het verkeer naar Wachtebeke ervoor zorgt dat er 
onvoldoende hiaten ontstaan op de rotonde voor het verkeer komende uit Gent waardoor de file 
ontstaat. Een oplossing werd gezocht in een andere aantakking van de N449 nl via de knoop O4bis.  

Variant 5 met de gewijzigde aansluiting van de N449 naar O4bis, werd variant 7 genoemd.  

Variant 6 met de gewijzigde aansluiting van de N449 naar O4bis werd variant 8 genoemd.  

Beiden werden doorgerekend met minder positieve resultaten als verhoopt. De filevorming ligt rond de 
400 à 500m voor beide varianten. Dit werd – zeker voor de verre toekomst – als niet aanvaardbaar 
beschouwd, temeer dat verkeer komende van Wachtebeke naar Zelzate dat in bestaande toestand 
niet al teveel hinder ondervindt, in deze varianten in de file moet gaan staan ter hoogte van de O4.   

Variant 7 werd geoptimaliseerd als variant 7bis door het omvormen van de rotonde Cosmos tot een 
passeerrotonde.   

Variant 8 werd geoptimaliseerd als variant 8tris door het realiseren van een bypass.  

                                                      

7 Wat het conflict met de geplande KGT-spoorlijn betreft, werd toen nog als uitsluitingscriterium 
gesteld dat aangetoond moet worden dat een bepaalde variant moet kunnen doorgroeien tot een 
variant zonder conflict met de KGT-lijn ter hoogte van de N49. Intussen wordt gesteld dat het concept 
onmiddellijk al moet voorzien zijn om dit conflict te vermijden.   
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Voor beide werd ook nagegaan of een VRI ipv een rotonde een oplossing bood. Een VRI zou 
eventueel mogelijk zijn voor deze concepten maar is minder ideaal omwille van de noodzakelijke 
keerbeweging voor verkeer komende van de Industriezone Kloosterbos die naar Antwerpen wil. Ook 
een turboverkeersplein scoort op dat vlak niet goed en is trouwens ook moeilijk inpasbaar.  

Variant 7bis werd eerst doorgerekend met de veronderstelling dat 0% van het doorgaand verkeer 
gebruik maakt van het binnenste rijvak van de rotonde (en dus 100% van het doorgaand verkeer het 
passeervak volgt). Dit gaf nog geen goede resultaten maar betreft ook een onderschatting van de 
capaciteit. Doorgaand verkeer dat het binnenste rijvak gebruikt, moet geen verkeer kruisen om 
rechtdoor te rijden waardoor dit ook effectief gebruikt zal worden door een fractie van het verkeer. Om 
die reden werd deze variant ook doorgerekend met een verhouding 70/30 en 80/20 (resp. 30 en 20% 
van het doorgaand verkeer maakt gebruik van het binnenste vak op de rotonde). Deze doorrekening – 
die een realistische weergave is van het gebruik van een dergelijke rotonde – geeft een positief 
resultaat voor de knoop O4. Verder in het proces wordt deze als variant 7bis (80/20) aangeduid.  

Variant 8tris werd doorgerekend en gaf een goed resultaat.  

Bij varianten 7 en 8 neemt de route van Wachtebeke naar Zelzate nog toe tov bestaande toestand als 
gevolg van de route via O4bis. Dit kan vermeden worden door deze richting wel nog te laten 
aantakken op de Cosmos. Deze varianten werden als variant 5bis resp variant 6bis benoemd. De 
doorrekeningen van deze varianten gaf een vrij goed resultaat voor de verkeersafwikkeling. 

In een tussentijdse evaluatie van de bovenvermelde varianten werd op de IGBC dd 16 februari 2017 
de voorkeur uitgesproken voor de variant 8 tris. Omwille van zijn complexiteit en toch eerder beperkte 
ruimte werd de voorkeursvariant (variant 8 tris) onderzocht op technische haalbaarheid. De 
inpasbaarheid van de wegassen, met aandacht voor de verkeerskundige aspecten en de vrije 
rijzichten ed, werd bekeken. Bij deze technische uitwerking werden een tweetal grotere ‘knelpunten’ 
vastgesteld: 

• De kruising van de R4 Oost Haven met de oprit naar Brugge zorgt ervoor dat de oprit naar 
Brugge boven N49 komt te liggen. De aanvaardbaarheid ervan op vlak van leefbaarheid en 
ruimtelijke inpassing werd in vraag gesteld. Daarom werd er een bijkomende variant 
uitgewerkt waarbij de ligging van de as Nederland – R4 Oost Haven terug naar binnen gelegd 
(meer conform bestaande toestand). Variant 8tris werd aangepast wat resulteerde in variant 
10.  

• Er werd vastgesteld dat het bestaande lengteprofiel van de N49 niet ideaal is. Het verticaal 
allignement ten oosten van de R4 Oost is niet volledig conform de verkeerstechnische eisen 
inzake wegdelen met een ontwerpsnelheid van 120km/uur. Indien dit wegvak dient 
opgebroken, is een aanpassing hiervan vereist wat onmiddellijk grote kosten met zich 
meebrengt (lokaal ophoging van circa 3 meter). Om die reden werd ook een variant bekeken 
waarbij dit wegvak tijdelijk nog behouden kan blijven (en dus ook die kosten uitgespaard 
worden). Dit kan maar indien alsnog geopteerd wordt voor een concept zonder afstemming op 
het spoor (in de optiek dat dan bij aanleg van het spoor de aanpassingen aan de N49 en 
bijhorende  op-en afritten meegenomen worden). Om die reden werd ook een variant 9 
meegenomen, die gebaseerd is op de variant 7bis maar waarbij de ligging van de as 
Nederland – R4 haven Oost terug naar binnen werd gelegd (zie vorig knelpunt).  

Met het oog op het behoud van een aantal terugvalscenarios (zie verder) werden ook de varianten 5 
en 6 aangepast door de as Nederland – R4 Oost Haven terug naar binnen te leggen. Dit gaf het 
ontstaan aan de varianten 11 (volgend uit variant 5) en 12 (volgend uit variant 6).  

Het verleggen van de as Nederland – R4-Oost heeft ook een impact op de voorgestelde busroute uit 
oorspronkelijke varianten. Hiervoor werd een oplossing geformuleerd door de bus via de 
Wachtebekestraat te laten rijden (zie hoofdstuk 5). 

In een laatste stap werden nog een aantal zaken met het oog op kostenefficiëntie. Daarbij werd 
voornamelijk  gefocused op de duurdere ingrepen, zijnde de tunnel en het viaduct. Uit die analyse die 
terug te vinden in in hoofdstuk 8, werden nog 2 extra varianten geformuleerd: 
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• Variant 148: Deze variant is afgeleid van variant 12 (variant zonder verlegging N449) waarbij 
het viaduct geschrapt wordt en de bestaande oprit komende uit Zelzate via bypass naar 
Antwerpen toch terug gebruikt wordt.  

• Variant 16: Deze variant is afgeleid van variant 10 (variant met verlegging N449) waarbij het 
viaduct geschrapt wordt en de bestaande oprit komende van Zelzate via de bypass naar 
Antwerpen toch terug gebruikt wordt. 

In beide gevallen zullen - voor de inpassing van de geplande tunnel Brugge – NL - aanpassingen aan 
de oprit noodzakelijk zijn. 

Naar aanleiding van commentaar vanwege Rijkswaterstaat op het gebruikte macroverkeersmodel, 
werden enkele bijkomende doorrekeningen gedaan waarbij bepaalde ontwikkelingen in Zeeland niet 
meegenomen werden. De resultaten uit deze doorrekeningen werden gebruikt om na te gaan of de 
geplande verlegging van de N449 in dit geval ook nodig is. Dit wordt besproken in hoofdstuk 8. 

 

                                                      

8 Ter info: er werden even nummers gebruikt voor deze varianten in plaats van een gewone 
doornummering. Dit in functie van logica. Voor de varianten vanaf 5, zijn de varianten met een oneven 
nummer deze die nog niet zijn afgestemd op de doortrekking van het spoor. De even varianten vanaf 
6 zijn varianten die hier wel op afgestemd zijn. 



Resterende knelpunten variant 

6bis:

 GRUP nodig i.f.v. aantakking 

Wachtebeke op O4bis

 Asymmetrische route + 

omrijdfactoren tussen O4 

en Wachtebeke

 Grotere rotonde O4 nodig

Knelpunten variant 6:

 Onvoldoende capaciteit 

knoop O4 met zeer lange 

wachtrij op zuidelijke tak 

R4 (> 1km). 

 Afrit A11/E34/N49 kant 

Antwerpen conflicteert 

met L204 op 

maaiveldpeil

 Omrijdfactor voor 

verkeer Kloosterbos 

naar A11/E34/N49 

richting Antwerpen

→ Nieuwe varianten 6bis en 8 

i.f.v. oplossen knelpunt 1

Variant 1

Raamplan

Variant 2

AWV

Variant 4

Variant 3

Variant 5

Variant 5bis

Variant 7 Variant 7bis

Variant 6bis

Variant 8 Variant 8trisVariant 6

Knelpunten varianten 1 en 2:

 Onvoldoende capaciteit op rotonde Rijkswachtlaan met 

terugslag op primaire I-gedeelte R4 Oost en mogelijks ook 

op N49

 Uitgangspunten streefbeeld en GRUP niet gerespecteerd 

(uitwisseling tussen hoofdweg en primaire weg I niet 

overal even vlot)

 Te grote menging van verkeersstromen (kernen vs. 

bedrijvigheid) 

 Niet ontraden sluipverkeer Rijkswachtlaan

→ Nieuwe variant 3 i.f.v. oplossen alle voornoemde 

knelpunten

Knelpunten variant 3:

 Afrit A11/E34/N49 kant Brugge naar R4 Oost: meerkost 

nieuwe afrit + knelpunt inpasbaarheid i.c.m. tunnel van 

verbindingsboog A11/E34/N49 kant Brugge – primair I-

gedeelte R4 ri. NL, en Fluxyssite + extra belasting rotonde 

Cosmos

 Afrit A11/E34/N49 kant Antwerpen conflicteert met L204 

op maaiveldpeil

 Onvoldoende capaciteit knoop O3 met terugslag op 

primaire I-gedeelte R4 Oost + lange wachtrij op zuidelijke 

tak knoop O4 (cf. latere simulatie variant 4) 

 Omrijdfactor OV + bereikbaarheid Kloosterbos

→ Nieuwe variant 4 i.f.v. oplossen knelpunten 1 en 4

Knelpunten variant 4:

 Onvoldoende capaciteit knoop O3 met belangrijke 

terugslag op primaire I-gedeelte R4 Oost (wachtrij bijna 

2km). Een VRI lost dat niet op.

 Onvoldoende capaciteit knoop O4 met zeer lange wachtrij 

op zuidelijke tak R4 (> 1km). 

 Afrit A11/E34/N49 kant Antwerpen conflicteert met L204 

op maaiveldpeil

 Kruising fietsroute t.h.v. A11/E34/N49: extra tunnel nodig

→ Nieuwe variant 5 i.f.v. oplossen knelpunt 1

Knelpunten variant 5:

 Onvoldoende capaciteit knoop O4 met zeer lange wachtrij 

op zuidelijke tak R4 (> 1km), en vrij lange wachtrijen op 

westelijke en noordelijke tak. 

 Afrit A11/E34/N49 kant Antwerpen conflicteert met L204 

op maaiveldpeil

 Hoge doorrijtijden OV

 Kruising fietsroute t.h.v. A11/E34/N49: extra tunnel nodig

→ Nieuwe variant 6 i.f.v. oplossen knelpunt 2

Basis voorkeursvariant

WGIM 08/09/2015

Basisvarianten bij start project R4WO

Startvergadering WGIM 28/05/2015

Knelpunten variant 5:

 Onvoldoende capaciteit 

knoop O4 met zeer lange 

wachtrij op zuidelijke tak 

R4 (> 1km), en vrij lange 

wachtrijen op westelijke 

en noordelijke tak. 

 Afrit A11/E34/N49 kant 

Antwerpen conflicteert 

met L204 op 

maaiveldpeil

→ Nieuwe varianten 5bis en 7 

i.f.v. oplossen knelpunt 1 Optimalisatie:

passeerbaanrotonde aan

O4 van R4 Z → R4 N

Optimalisatie:

bypass aan O4 van

R4 Z → N49

Resterende knelpunten 

variant 5bis:

 GRUP nodig i.f.v. 

aantakking Wachtebeke 

op O4bis

 Afrit A11/E34/N49 kant 

Antwerpen conflicteert 

met L204 op maaiveldpeil

 Asymmetrische route + 

omrijdfactoren tussen O4 

en Wachtebeke

 Hoge doorrijtijden OV

Resterende knelpunten variant 8:

 Onvoldoende capaciteit knoop O4 

met zeer lange wachtrij op zuidelijke 

ta R4 (ca 0.5km)

 Nieuwe variant 8 tris  (bypass)

Resterende knelpunten 

varianten 7 en 7bis

 GRUP nodig i.f.v. 

aantakking 

Wachtebeke op 

O4bis

 Afrit A11/E34/N49 

kant Antwerpen 

conflicteert met L204 

op maaiveldpeil

 Omrijdfactoren OV 

via O4bis

Resterende 

knelpunten 8tris 

 GRUP nodig 

i.f.v. 

aantakking 

Wachtebeke 

op O4bis

 Omrijdfactore

n OV via O4bis

Variant 9

Variant 10

Resterende knelpunten 

variant 9

 GRUP nodig i.f.v. 

aantakking 

Wachtebeke op O4bis

 Afrit A11/E34/N49 kant 

Antwerpen conflicteert 

met L204 op 

maaiveldpeil

 Omrijdfactoren OV via 

O4bis

Resterende knelpunten 

variant 10

 GRUP nodig i.f.v. 

aantakking Wachtebeke 

op O4bis

 Omrijdfactoren OV via 

O4bis

Variant 11

Variant 12

Verdere 

technische 

uitwerking: 
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3 BESCHRIJVING VAN DE VARIANTEN  

3.1 VARIANT 1 (RAAMPLAN)  

Basisconcept Beschrijving  

 

Ontsluiting Zelzate 

De ontsluiting van Zelzate wordt geregeld via 
de kruispunten met de 
Kanaalstraat/Leegstraat enerzijds en de 
Rijkswachtlaan/Akker anderzijds. Vooral de 
kruising met de Rijkswachtlaan/Akker – 
uitgewerkt als rotonde – krijgt daarbij een 
belangrijke functie. Er is namelijk geen 
aansluiting voorzien van de Tractaatweg, 
komende van Nederland, op de Leegstraat 
of de Kanaalstraat. Verkeer uit de richting 
van Nederland, met bestemming Zelzate, 
dient af te rijden tussen knopen O1 en O2 
om vervolgens via knoop O2 en de 
Rijkswachtlaan naar Zelzate te rijden. Ook 
de R4 Oost (komende van Gent) en de 
bedrijvenzone Kloosterbos sluiten aan op 
deze rotonde. Dat betekent m.a.w. dat alle 
verkeer dat Zelzate als bestemming heeft, 
en verkeer naar de R4 Oost en van 
Antwerpen naar Nederland via de rotonde op 
de kruising met de as Rijkswachtlaan – 
Akker moet passeren. Dat zorgt voor een 
zware belasting van de kruising. Bovendien 
ondersteunt deze oplossing de in het 
gemeentelijk mobiliteitsplan uitgewerkte 
wegencategorisering niet: de Rijkswachtlaan 
wordt immers als lokale weg II geselecteerd, 
terwijl de Kanaalstraat een lokale weg I is en 
bijgevolg ook een belangrijkere aansluiting 
zou moeten vormen. 

Verknoping A11/E34/N49 met de R4 Oost 
(knopen O3-O4) 

Het globale ontsluitingsconcept voorzag voor 
knoop O3 – de kruising van de A11/E34/N49 
met de Tractaatweg en de R4 Oost – geen 
volledige aanpassing. De zuidelijke op- en 
afrit, die aantakt op knoop O4 (rotonde 
Cosmos) werd behouden. Enkel de 
noordelijke op- en afrit werd gewijzigd: 

• De afrit, komende van Antwerpen zal 
niet langer rechtstreeks aantakken op 
de R4, maar afgebogen worden richting 
rotonde Rijkswachtlaan aan knoop O2. 

• De oprit vanaf de R4 naar Brugge, 
zoals die vandaag de dag bestaat, 
wordt geschrapt en vervangen door een 
nieuwe oprit in de noordwestelijke hoek 
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van de knoop O3. Verkeer komende 
van Nederland zal via een 
onderdoorgang onder knoop O2 
rechtstreeks overgaan in de oprit naar 
de A11/E34/N49 richting Brugge. Vanaf 
de rotonde Rijkswachtlaan zal ook een 
aftakking voorzien worden naar deze 
oprit. Verkeer vanuit Zelzate en het 
bedrijventerrein Kloosterbos, dat de 
A11/E34/N49 richting Brugge wil 
oprijden, zal via de knoop O2 (rotonde 
Rijkswachtlaan) de oprit moeten 
nemen. 

Nadelen  

• Verkeer dat van de hoofdweg, kant Brugge, komt en de primaire weg I wil nemen richting 
Nederland, dient eerst de afrit te nemen en via de rotonde Cosmos (knoop O4) en een stuk 
primaire weg II naar knoop O2 (rotonde Rijkswachtlaan) te rijden. Van daar kan de primaire 
weg I worden bereikt. Verkeer van de hoofdweg naar de primaire weg I moet m.a.w. eerste via 
een stuk primaire weg II rijden. Dit is geen logische uitwerking van de wegencategorisering en 
bevordert geenszins de leesbaarheid van het systeem; 

• De verbinding van de hoofdweg A11/E34/N49, kant Antwerpen, met de primaire weg I 
(Tractaatweg) loopt via de rotonde op knoop O2 en is bijgevolg omslachtig; 

• Ook de verbinding van het primaire I-gedeelte van de R4 Oost en Tractaatweg met de 
A11/E34/N49 in de richting van Antwerpen is niet vlot. Verkeer van Nederland moet tussen O1 
en O2 de primaire weg verlaten en via de rotonde op knoop O2 de R4 Oost nemen richting 
Gent. T.h.v. knoop O4 kan de oprit genomen worden. Regionaal doorgaand verkeer van 
Nederland richting Antwerpen moet m.a.w. van een primaire weg I eerst naar een primaire 
weg II om dan de hoofdweg te kunnen oprijden. Ook hier is de wegencategorering niet logisch 
uitgewerkt, waardoor geen leesbaar geheel wordt bekomen; 

• De analyse met de capaciteitsformule van Bovy leert dat de rotonde ter hoogte van O2 de 
toekomstige intensiteiten niet kan verwerken. De takken C en D uit de analyse, welke 
overeenkomen met de aansluiting van de R4 vanaf O3 en Akker, krijgen te maken met een 
overbelasting tijdens de avondspits. De capaciteitsberekeningen zijn te vinden onder deel 9 – 
bijlage - 1.1); 

• Alle stromen die momenteel O4 gebruiken, zullen dit in de toekomst ook moeten doen.  
Rekening houdend met de voorspelde toename van het verkeer zal dit een zwaardere 
belasting van O4 betekenen.  

• Het gebruik van de Kanaalstraat als lokale weg I wordt niet gestimuleerd; 

• Op de rotonde Rijkswachtlaan treedt een sterke vermenging op van lokaal en bovenlokaal 
verkeer. Ook komen verkeer naar/van woonzones en verkeer naar/van bedrijvenzones hier 
samen; 

• Sluipverkeer in de Rijkswachtlaan wordt gestimuleerd; 

• De Rijkswachtlaan dreigt in de praktijk de calamiteitenroute te worden bij problemen op de 
A11/E34/N49 (tunnel), en niet de Kanaalstraat. De Rijkswachtlaan, en in het verlengde 
daarvan ook de Burg. J. Chalmetlaan en Grote Markt zijn hier niet op voorzien. Bovendien zou 
de calamiteitenroute dan dwars door het centrum van de gemeente lopen. 

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Neen  
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3.2 VARIANT 2 (AWV)  

Basisconcept Beschrijving  

 

Mede ten gevolge van de suboptimale 
oplossing die in het Raamplan en de 
Rooilijnenstudie voor de knoop O3 was 
voorgesteld (zie vorig punt), besloot AWV 
om een aangepast concept uit te 
werken. 

Uitgangspunt daarbij was dat de R4 Oost 
en de Tractaatweg in mekaars verlengde 
komen te liggen. Deze as gaat onder 
knoop O2 (vorm gegeven als rotonde) 
door. 

Ontsluiting Zelzate 

De uitwisseling tussen deze primaire as 
en Zelzate gebeurt via op- en afritten (en 
bijbehorende weefvakken) tussen knopen 
O1 en O2, en dit zowel vanuit de richting 
Gent als vanuit de richting Nederland. Dit 
bevordert in belangrijke mate de 
leesbaarheid. Bovendien kan verkeer 
naar/van Zelzate beter gespreid worden 
over de twee knopen O1 en O2.  

Op de knoop O1 wordt bovendien een 
ovonde voorzien, waar zowel de 
Kanaalstraat als de beide takken van de 
Leegstraat op aantakken. Dit faciliteert 
ook eventuele keerbewegingen. 

Verknoping A11/E34/N49 met de R4 
Oost (knopen O3-O4) 

Net zoals in het concept van het 
Raamplan, wordt de zuidelijke op- en afrit 
van de hoofdweg behouden. Deze takt 
aan op de rotonde Cosmos (knoop O4). 

De noordelijke op- en afrit wordt wel 
aangepast: 

• De afrit, komende van Antwerpen 
zal niet langer rechtstreeks 
aantakken op de R4, maar 
afgebogen worden richting rotonde 
Rijkswachtlaan aan knoop O2. 

• De oprit vanaf de R4, zoals die 
vandaag de dag bestaat, blijft in 
tegenstelling tot het Raamplan 
behouden en wordt dus eveneens 
bereikbaar vanaf de rotonde aan 
knoop O2. Aanvullend wordt wel een 
nieuwe verbindingsboog voorzien 
tussen de R4 – deel primaire weg I 
(komende van Nederland) en de 
hoofdweg richting Brugge. Deze 
boog vertrekt vanaf de R4 (net 
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voorbij knoop O2). Vanaf de rotonde 
Rijkswachtlaan (knoop O2) wordt 
ook een aftakking voorzien naar de 
oprit. Met dit systeem zal verkeer 
vanuit het bedrijventerrein de 
bestaande oprit kunnen nemen 
richting Brugge, terwijl verkeer van 
Zelzate via de rotonde 
Rijkswachtlaan en de nieuwe 
verbindingsboog naar Brugge zal 
kunnen rijden.  

Nadelen  

Alhoewel dit concept t.o.v. het Raamplan een paar verbeteringen inhoudt, zullen de belangrijkste 
knelpunten uit het Raamplan niet (helemaal) opgelost kunnen worden: 

• De verbindingen tussen de hoofdweg, kant Antwerpen, en de primaire weg I blijven omslachtig 
en zijn geen leesbare vertaling van de wegencategorisering; 

• Verkeer op de R4, komende van Gent, kan nog steeds afrijden naar de rotonde op de 
Rijkswachtlaan. Dat zal het gebruik van de Kanaalstraat als lokale weg I m.a.w. niet 
stimuleren en wellicht ongewenst verkeer door het centrum jagen; 

• De analyse met de capaciteitsformule van Bovy leert dat de rotonde ter hoogte van O2 de 
toekomstige intensiteiten niet kan verwerken. De tak D (Kloosterbos en afrit E34)  krijgt  te 
maken met een overbelasting tijdens de avondspits. De capaciteitsberekeningen zijn te vinden 
onder deel 9 – bijlage -  1.2); 

• De kans blijft dan ook bestaan dat de as Rijkswachtlaan – Burg. J. Chalmetlaan – Grote Markt 
als calamiteitenroute/sluipweg zal gebruikt worden; 

• De categorisering van lokale wegen wordt nog onvoldoende ondersteund; 

• Op de rotonde Rijkswachtlaan zal een sterke vermenging optreden van lokaal en bovenlokaal 
verkeer. Doordat de bedrijvenzone Kloosterbos hier aantakt, zal er ook menging zijn van 
verkeer naar/van woonzones en verkeer naar/van bedrijvenzones. 

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Neen  
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3.3 VARIANT 3 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 3 vormt de basis van waaruit een 
aantal optimalisaties werden bekeken 

In kader van de optimalisatiestudie 
binnen het R4WO-project, werd een 
alternatief voorstel uitgewerkt dat 
nadien ook uitgebreid werd besproken in 
de werkgroep voor de R4 Oost. Er kan 
tevens verwezen worden naar de 
doelstellingen die t.a.v. deze knoop 
werden vastgelegd in de startnota 
macro. 

De uitgangspunten daarbij waren de 
volgende: 

• De uitwisseling van verkeer tussen 
de hoofdweg (A11/E34/N49) en de 
primaire weg I (deel ten noorden 
van de hoofdweg) moet vlot en 
conflictvrij kunnen gebeuren in alle 
richtingen; 

• De primaire weg II (R4 Oost) 
verknoopt ongelijkvloers met de 
primaire weg I (R4 Tractaatweg);  

• De primaire weg II (R4 Oost) 
verknoopt ook met de A11/E34/N49, 
maar dat gebeurt minder vlot dan de 
verknoping met de primaire weg I; 

• Lokaal verkeer wordt niet gemengd 
met bovenlokaal verkeer. 

Ontsluiting Zelzate 

Specifiek voor de ontsluiting van Zelzate, 
wordt een langgerekte ovonde voorzien 
tussen knopen O1 en O2. Tussen beide 
knopen worden vanaf de 
parallelstructuur van de ovonde – net 
zoals in de variante van AWV – op- en 
afritten (met weefvakken) naar/van de 
R4 voorzien. Verkeer komende van 
Nederland, met Zelzate als bestemming 
zal via de afrit van de R4 en de 
parallelstructuur van de ovonde terecht 
komen op knoop O2 (Rijkswachtlaan). 
Verkeer van Gent, eveneens met 
bestemming Zelzate, zal terecht komen 
op knoop O1 (Kanaalstraat). Verkeer 
naar/van Zelzate wordt m.a.w. beter 
gespreid over de beide knopen. 
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Knoop O1 wordt net zoals in de variante van AWV vorm gegeven als ovonde, zodat keerbewegingen 
maximaal gefaciliteerd worden t.h.v. de Kanaalstraat (lokale weg I). Aan de knoop O2 daarentegen 
wordt geen rotonde meer voorzien. 

Verkeer vanuit Zelzate dat via de Rijkswachtlaan en de R4 naar Gent wil rijden, zal dan ook verplicht 
worden om terug richting knoop O1 te rijden en vanaf daar de R4 te nemen richting Gent. Op die 
manier wordt het gebruik van de Kanaalstraat gestimuleerd t.o.v. het gebruik van de Rijkswachtlaan. 

Verknoping A11/E34/N49 met de R4 Oost (knopen O3-O4) 

Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen waarmaken, wordt voorgesteld om de knoop tussen de 
A11/E34/N49 en het primaire I-gedeelte van de R4 Oost vorm te geven als halve verkeerswisselaar. 
Dit vereist conflictvrije verbindingsbogen tussen de primaire weg I en de hoofdweg. 

Het primaire II-gedeelte van de R4 Oost takt met nieuwe op- en afritten aan op de A11/E34/N49. De 
huidige zuidelijke op- en afrit wordt gesupprimeerd. Daardoor wordt de rotonde Cosmos voor een 
groot stuk ontlast en wordt Rosteyne een exclusieve ontsluitingsweg voor de bedrijvigheid op de 
gelijknamige site en de site van Arcelor Mittal en OCAS. 

De afrit komende van Brugge wordt tussen de hoofdweg en het bedrijventerrein Rosteyne gelegd. De 
oprit naar Antwerpen komt in de zuidoostelijke hoek van knoop O3 te liggen. Vanaf rotonde Cosmos 
wordt een oprit over de nog door te trekken spoorlijn L204 getrokken. Deze takt aan op de 
verbindingsboog van de primaire weg I naar de A11/E34/N49 richting Antwerpen. 

Aan de noordzijde worden zowel de oprit als de afrit parallel aan de hoofdweg voorzien. 

De uitwisseling tussen de primaire weg I en de primaire weg II gebeurt aan een rotonde ten noorden 
van de A11/E34/N49.  

Het industrieterrein Kloosterbos ontsluit via aparte ontsluitingsweg naar knoop O4.  

Met dit concept worden vlotte en leesbare (boven)regionale verbindingen gegarandeerd tussen de 
hoofdweg en de primaire weg I. Ook de uitwisseling tussen beide primaire wegen gebeurt op een 
duidelijke, leesbare manier. Het concept vormt op die manier ook een meer correcte uitwerking van de 
wegencategorisering. 

Uitsluitingscriteria 

Vlotte uitwisseling E34 /prim 
type I 

De knooppunten O1 en O2 geven geen problemen naar 
verkeersafwikkeling (zie deel 9 bijlagen – 1.3) 

Er ontstaan problemen ter hoogte van O3 indien deze ingericht 
wordt als een druppel met een oprit E34 richting Brugge aan de 
westzijde (zie deel 9 – bijlagen 1.4). Ook indien dit punt ingericht 
wordt met een verkeerslicht kunnen problemen verwacht worden 
(zie deel 9 Bijlagen 1.4.2).  

Verkeersafwikkeling R4 prim II 
thv O4 

Een nieuwe afrit E34 komende van Brugge naar R4 Oost zorgt 
voor extra belasting van de rotonde Cosmos op knooppunt O4.  

Inpasbaarheid spoor  Niet ok  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten 
de reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel van 
een gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO 
ifv spoor 

Neen  
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3.4 VARIANT 4 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 4 is een optimalisatie van variant 
3. In variant 4 wordt een oplossing 
gezocht voor volgende knelpunten uit 
variant 3:  

• Afrit A11/E34/N49 kant Brugge naar 
R4 Oost betekent een meerkost 
door de nieuwe afrit en er is een 
knelpunt met betrekking tot de 
inpasbaarheid in combinatie met de 
tunnel van de verbindingsboog 
A11/E34/N49 kant Brugge – primair 
I-gedeelte R4 richting NL. Er moet 
rekening gehouden worden met de 
Fluxyssite en er is een extra 
belasting rotonde Cosmos. 

• Er is een omrijdfactor voor het 
openbaar vervoer en de 
bereikbaarheid van Kloosterbos 
wordt in vraag gesteld.  

In variant 4 wordt de bestaande afrit 
A11/E34/N49 komende van Brugge 
behouden en wordt er een alternatieve 
ontsluiting voor Kloosterbos voorgesteld.  

 

Uitsluitingscriteria 

Vlotte uitwisseling E34 /prim 
type I 

De knooppunten O1 en O2 geven geen problemen naar 
verkeersafwikkeling (zie deel 9 bijlagen – 1.3.) 

Deze variant 4 werd d.m.v. een microsimulatie doorgerekend. De 
resultaten hiervan toonden aan dat met de intensiteiten 2020 een 
terugslag te verwachten is op het primaire I-gedeelte van de R4. 
De terugslag wordt daarbij veroorzaakt door de relatief grote 
stroom komende van de R4 Oost Gent die richting Brugge wil en 
daarbij een vlotte instroom van het verkeer komende uit 
Nederland/Zelzate richting R4 Oost Gent verhindert. 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP 

 O3 – R4 richting zuid  1m 1821 m  
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Verkeersafwikkeling R4 prim II 
thv O4 

 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 0m 

O4 – R4 Richting noord  1051 1068  

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  2 0  

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  / / 
 

Inpasbaarheid spoor  Niet ok  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten 
de reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel van 
een gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO 
ifv spoor 

Neen  
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3.5 VARIANT 5 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 5 kenmerkt zich door 
een open rotonde aan 
knooppunt O3 waarop de 
huidige oprit van de E34 in de 
richting van Brugge is 
aangesloten. Ook de afrit van 
de E34 uit Antwerpen komt 
toe op O3 zoals in de huidige 
situatie het geval is. Deze 
aanpassing t.o.v. vorige 
varianten waar de oprit 
aansluit aan de westzijde van 
O3 komt er omdat dit de 
fileterugslag op de R4 van 
Zelzate rond O3 tegengaat.  
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Uitsluitingscriteria 

Vlotte uitwisseling E34 /prim 
type I 

De knooppunten O1 en O2 geven geen problemen naar 
verkeersafwikkeling (zie deel 9 bijlagen – 1.3.) 

Deze variant 5 werd d.m.v. een microsimulatie doorgerekend. 
De resultaten hiervan toonden aan dat met de intensiteiten 2020 
geen terugslag meer te verwachten is op de E34 en het primaire 
I-gedeelte van de R4.  

 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP 

 O3 – R4 richting zuid  1 m 23 m  

 

Er dient wel opgemerkt dat deze gemiddelde filelengte op de 
afrit E34 komende van Brugge langer is dan in andere varianten. 

Gemiddelde filelengte (m) OSP  ASP  

 O4 – Afrit E34 vanuit 
Brugge/Rosteyne 

4  299  

 

Verkeersafwikkeling R4 prim II 
thv O4 

In beide spitsen zijn er onaanvaardbare filelengten op de R4, 
prim II.  

 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 211 

O4 – R4 Richting noord  1077 1089  

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  4 298 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  / / 

 

 

Inpasbaarheid spoor  De afrit A11/E34/N49 kant Antwerpen conflicteert met spoorlijn 
L204 op maaiveldpeil doordat een aansluiting voorzien is op 
knoop O3. De technische realiseerbaarheid van dit concept en 
meer bepaald de afstemming op de aanleg van spoorlijn L204 
zou hierdoor in het gedrang kunnen komen omdat de spoorlijn 
niet volledig verdiept zal aangelegd worden. Dit zou immers een 
conflict opleveren met spoorlijn L77.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten 
de reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel 
van een gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO 
ifv spoor 

Neen  
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3.6 VARIANT 5BIS  

Basisconcept Beschrijving  

 

De weg van en naar Wachtebeke 
verloopt in deze variant 
asymmetrisch. Het splitspunt 
daarvoor ligt bij O4. Verkeer vanuit 
Wachtebeke kan via Walderdonk 
naar knooppunt O4 rijden en daar de 
baan richting het noorden volgen. 
Om vanuit het noorden in 
Wachtebeke te geraken dient echter 
tot aan O4bis gereden te worden. 
Het is dus niet mogelijk om vanop 
knooppunt O4 de tak Walderdonk te 
nemen. 
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Uitsluitingscriteria 

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I De knooppunten O1 en O2 geven geen 
problemen naar verkeersafwikkeling (zie deel 9 
bijlagen - 1.3) 

Er ontstaan problemen ter hoogte van O3 indien 
deze ingericht wordt als een druppel met een oprit 
E34 richting Brugge aan de westzijde (zie deel 9 – 
bijlage -1.4). Ook indien dit punt ingericht wordt 
met een verkeerslicht kunnen problemen 
verwacht worden. 

Door het verleggen van de stromen naar 
Wachtebeke via O4bis worden verschillende 
problematische wachtrijen rond O4 erg gemilderd. 
Enkel vanuit Nederland/Zelzate blijft in de 
avondspits nog filevorming maar er kan gesteld 
worden dat de wachtrijen aanvaardbaar zijn. De 
terugslag die in variant 5 aanwezig was op het 
primaire I-deel van de R4 en de mogelijke 
terugslag op de E34 komen hier dan ook niet 
meer voor. De doorstroming op deze assen vormt 
daarom geen probleem meer door de 
aanpassingen. 

 

Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 De resterende wachtrij aan O4 komende uit het 
noorden strookt, met een gemiddelde lengte 
kleiner dan 150m in de ASP, met het principe uit 
het raamplan/GRUP dat de R4 Oost geen 
doorstroomfunctie heeft. Op de R4 vanuit Gent 
staat ook een kleine wachtrij van gemiddelde 40m 
en 32m in respectievelijk de OSP en ASP. Dit 
komt ook overeen met de barrièrefunctie van O4 
ten opzichte van doorgaand verkeer.  

 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 139m 

O4 – R4 Richting noord  40 32 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 6 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  / / 
 

Inpasbaarheid spoor  De toekomstige spoorlijn L204 door Infrabel blijft 
hier een struikelpunt. De aanknoping van de afrit 
E34 vanuit Antwerpen blijft immers aanwezig op 
de rotonde van knooppunt O3. 
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Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

De aanleg van variant 5bis vereist de opmaak van 
een nieuw GRUP door de wijziging aan de 
aantakking van Wachtebeke op knooppunt O4bis. 
Het GRUP stelt immers expliciet dat Walderdonk 
aansluit op knooppunt O4 wat in deze variant 
gedeeltelijk veranderd.  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen 
valt deels buiten de reservatiestrook. Verwachting 
is echter dat dit door middel van een 
gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Neen  
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3.7 VARIANT 6 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 6 is gebaseerd op variant 5 
maar kent enkele wijzigingen ter 
hoogte van O3 en O4 om tegemoet 
te komen aan de vraag van Infrabel 
om minimaal aan te tonen dat een 
doorgroeimogelijkheid bestaat naar 
een concept waarbij de KGT-lijn ter 
hoogte van de N49 niet volledig 
moet ingetunneld worden. 

In variant 6 wordt de bestaande 
oostelijke op- en afrit A11/E34/N49 
behouden en wordt voorzien in een 
aantakking op knoop O4 (Cosmos) 
in plaats van O3. Er is een 
symmetrische aansluiting van de 
N449 Walderdonk op O4  

O3 

De open rotonde op O3 die in 
variant 5 nog voorkomt, is hier niet 
langer aanwezig. De noodzaak 
daartoe vervalt immers doordat de 
E34 nu aansluit op O4. 

O4 

Op O4 komt een extra tak bij. Deze 
nieuwe tak situeert zich tussen de 
tak R4 kant Zelzate en Walderdonk 
en leidt naar Kloosterbos, de 
opritten naar de E34 (beide 
richtingen) en de afrit voor het 
verkeer vanuit Antwerpen. Deze 
vijfde tak impliceert echter meer 
verkeer op de rotonde waardoor 
deze vergroot wordt.  

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I De variant lost de doorstroming die gebrekkig was 
in variant 5 op door het verleggen van bepaalde 
verbindingen. Dit zorgt er dan ook voor dat de 
doorstroming op de R4 Oost primaire I-gedeelte en 
de E34 niet langer in het gedrang komt.  

Merk op dat er later in het studieproces een 
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specifiekere micromodellering werd uitgevoerd op 
basis van een corresponderend macromodel9 voor 
variant 12. Variant 12 verschilt van in beperkte 
mate van variant 6. In variant 12 werd de stroom 
Nederland – R4 Oost aan de binnenzijde gelegd. 
De actuelere resultaten van de doorrekening voor 
variant 12 geven wel een terugslag op de hoofdweg 
en het primaire I- gedeelte van de R4.  

Voor variant 12 werden tevens 
modeldoorrekeningen uitgevoerd met lagere 
intensiteiten “variant 12 light” (zie ook 8). Bij lage 
intensiteiten is er geen terugslag meer te 
verwachten op het hoofdwegennet en primaire I-
gedeelte. 

Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 Ook al lost deze variant enkele wachtrijproblemen 
op ten opzichte van variant 5, toch blijft er een 
zekere wachtrijvorming aan O4 die als 
problematisch kan ervaren worden. De gemiddelde 
wachtrijen zijn nog steeds zodanig lang dat ze tot 
aan O4bis zouden komen. Dit valt daarom ook niet 
langer onder een zekere barrièrevorming van O4 in 
het netwerk maar echt als een knelpunt.   

 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 2 10 

O4 – R4 Richting noord  988 1067 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  1 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  4 2 

 

Merk op dat er in de recentere 
micromodeldoorrekeningen voor variant 12 
eveneens onaanvaarbare wachttijden ontstaan. De 
meer recentere doorrekeningen geven nog langere 
wachttijden dan bovenstaande waarden voor de 
avondspits. 

Voor variant 12 werden tevens 
modeldoorrekeningen uitgevoerd met lagere 
intensiteiten “variant 12 light” (zie ook 8). Ook bij 
lagere intensiteiten treden onaanvaardbare 
wachttijden op ter hoogte van het primaire II-
gedeelte.  
 

Inpasbaarheid spoor  De spoorlijn L204 van Infrabel zou in dit concept 
geen conflict vormen met de aan te leggen 
wegenis. De oostelijke aantakking op O3 vervalt 
immers aangezien deze nu naar O4 geleid wordt.  

                                                      

9 Met een “corresponderend model” wordt bedoeld dat de infrastructuur en de aansluitingen van de 
infrastructuur uit het macromodel volledig oveenstemt met de infrastructuur en de aansluitingen van 
de infrastructuur uit het micromodel.  



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 121 | 205 

Aan het knooppunt O4 is een extra kunstwerk nodig 
voor het spoor. Dit betekent een meerkost t.o.v. 
andere varianten, maar het is technisch haalbaar. 

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

Voor de inpasbaarheid van dit concept is de 
opmaak van een nieuwe GRUP niet vereist. Alle 
contouren worden gerespecteerd en onvoorziene 
aansluitingen zijn niet nodig. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt 
deels buiten de reservatiestrook. Verwachting is 
echter dat dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Ja  
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3.8 VARIANT 6BIS  

Basisconcept Beschrijving  

 

Naar analogie van de variant 
5bis wordt ook de variant 6bis 
geïntroduceerd met een 
asymmetrische 
verkeersafwikkeling van en naar 
Wachtebeke. Verkeer vanuit 
Wachtebeke kan via 
Walderdonk naar knooppunt O4 
rijden en daar de baan richting 
het noorden volgen. Om vanuit 
het noorden in Wachtebeke te 
geraken dient echter tot aan 
O4bis gereden te worden. Het is 
dus niet mogelijk om vanop 
knooppunt O4 de tak 
Walderdonk te nemen. 

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I Deze variant laat geen problematische wachtrijen 
of vertragingen ontstaan. Daaruit volgt dat de 
doorstroming op de R4 Oost primaire-I en de E34 
niet in het gedrang komt.  
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Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 De problematische wachtrijvorming die in variant 
6 voorkomt wordt in deze variant opgelost door 
het omleiden van de stromen naar Wachtebeke 
via O4bis in plaats van O4. Op de R4 – Gent aan 
O4 staat nog gemiddeld 68m wachtrij in de ASP 
en 33m in de OSP.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 2 15 

O4 – R4 Richting noord  33 68 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  10 6 
 

Inpasbaarheid spoor  De spoorlijn L204 van Infrabel zou in dit concept 
geen conflict vormen met de aan te leggen 
wegenis. De oostelijke aantakking op O3 vervalt 
immers aangezien deze nu naar O4 geleid wordt.  

Ter hoogte van rotonde Cosmos moeten bij de 
realisatie van de spoorverbinding L204 twee 
kokers aangelegd worden zodat het spoor de 
twee oostelijke takken kan kruisen. Deze kost kan 
als meerkost bekeken worden in functie van de 
spoorlijn.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

Door de gedeeltelijke aansluiting van Wachtebeke 
op de rotonde die hiervoor voorzien wordt op 
O4bis ontstaat ook de noodzaak tot opmaak van 
een nieuw GRUP. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen 
valt deels buiten de reservatiestrook. Verwachting 
is echter dat dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Ja  

 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 124 | 205 

3.9 VARIANT 7  

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 7 groeit verder uit variant 5 
maar schrapt de tak N449 
Wachtebeke aan knooppunt O4. In 
plaats daarvan moet alle verkeer dat 
gebruik maakt van die tak in deze 
variant omrijden langs O4bis. 

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I De rotonde inrichting van O3 toont in de simulatie 
geen problemen voor de doorstroming op de R4 
Oost primaire-I en de E34  
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Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 De verkeersafwikkeling aan knooppunt O4 
verloopt erg stroef. In de OSP is vanuit Gent een 
gemiddelde wachtrij van bijna 500m te 
verwachten. In de avondspits ongeveer 480m. Dit 
is onaanvaardbaar.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 1 148 

O4 – R4 Richting noord  492 480 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 4 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  / / 
 

Inpasbaarheid spoor  De spoorlijn L204 zal bij aanleg rond deze variant 
op gebied van inpasbaarheid in de problemen 
komen. De directe aansluiting van Kloosterbos op 
de rotonde van O3 vormt hiervoor immers een 
knelpunt.  

Indien toch overgegaan wordt tot aanleg van de 
spoorlijn betekent die aansluiting op de rotonde 
van O3 een verloren kost.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

De rotonde Cosmos wordt in deze variant aan de 
oostzijde niet meer gebruikt door aantakkingen. 
De tak voor Wachtebeke verhuist naar het 
knooppunt O4bis waardoor de noodzaak voor een 
nieuw GRUP ontstaat. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen 
valt deels buiten de reservatiestrook. Verwachting 
is echter dat dit door middel van een 
gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Neen  
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3.10 VARIANT 7BIS  

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 7bis behelst een herinrichting 
van rotonde Cosmos - in vergelijking 
met variant 7 - tot een passeerrotonde. 
Deze rotonde biedt de mogelijkheid aan 
het verkeer uit Gent om knooppunt O4 
voorbij te rijden zonder enig conflict met 
ander verkeer.  

 

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling 
E34 /prim type I 

Volgens de simulatie stellen zich geen problemen voor de doorstroming op de 
R4 Oost primaire-I en de E34 
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Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

De afwikkeling van het verkeer ter hoogte van rotonde Cosmos verloopt erg 
vlot. Zowel in de OSP als in de ASP is vrijwel geen wachtrij te verwachten aan 
de rotonde. Het remmende effecten van de R4 Oost kan hier enkel in de 
vertraging in aanloop tot de rotonde gevonden worden.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 1 

O4 – R4 Richting noord  5 3 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  / / 
 

Inpasbaarheid 
spoor  

De afstemming van dit concept met de aan te leggen spoorlijn van Infrabel 
komt in conflict. Ter hoogte van knooppunt O3 komt de oostelijke tak 
(Kloosterbos – E34) op maaiveldniveau te liggen en zou de spoorlijn ook niet 
volledig in verdieping gelegd worden. Dit door de kruising met de andere aan 
te leggen spoorlijn L77.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen 
huidig GRUP  

Neen  

Omdat variant 7bis ontstaat uit variant 7 ter verbetering van de doorstroming 
aan O4 en daarbij geen aanpassingen doet aan andere takken, blijft ook hier 
de noodzaak voor de opmaak van een nieuw GRUP bestaan. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten de 
reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel van een 
gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen 
project R4WO ifv 
spoor 

Neen  
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3.11 VARIANT 8  

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 8 stamt af van variant 6.  

In variant 6 blijkt er onvoldoende 
capaciteit ter hoogte van knoop O4 
met zeer lange wachtrij op zuidelijke 
tak R4 (> 1km). Al het verkeer van 
en naar N449 Walderdonk wordt via 
O4 bis geleid via een rotonde zonder 
bypass (variant 8). 

De tak N449 Wachtebeke aan O4 
wordt geschrapt.  

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim 
type I 

De E34 en de R4 Oost – primaire weg type I ondervinden geen 
hinder van wachtrijvorming of fileterugslag. De doorstroming op 
deze wegen blijft vlot.  

Verkeersafwikkeling R4 prim II 
thv O4 

Op de R4 – Gent aan knooppunt O4 is zowel in de ochtend- als de 
avondspits een erg lange gemiddelde wachtrij te verwachten. ’s 
Ochtends is de verwachting dat deze aandikt tot gemiddeld 415m. 
In de avondspits is dit iets minder, namelijk 381m. Beide 
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wachtrijen worden als problematisch aanzien en zijn 
onaanvaardbaar.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 2 16 

O4 – R4 Richting noord  415 381 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  12 6 
 

Inpasbaarheid spoor  Variant 8 evolueert uit variant 6 waar ook reeds de inpassing van 
spoorlijn L204 mogelijk was. De wijzigingen die gebeurd zijn om 
tot variant 8 te komen, hebben daar geen invloed op.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

Door het verschuiven van de verbinding met Wachtebeke van de 
rotonde Cosmos naar het knooppunt O4bis ontstaat de noodzaak 
voor een nieuw GRUP. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten 
de reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel van 
een gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project 
R4WO ifv spoor 

Ja  
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3.12 VARIANT 8TRIS 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 8tris bouwt verder op variant 8 
door er een bypass aan toe te voegen 
op rotonde Cosmos. De bypass verbindt 
de zuidelijke tak (R4 - Gent) met de 
oprit E34/Kloosterbos. Dit haalt een 
aanzienlijke hoeveelheid verkeer van de 
rotonde. 

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type 
I 

De E34 en de R4 Oost – primaire weg type I ondervinden 
geen hinder van wachtrijvorming of fileterugslag. De 
doorstroming op deze wegen blijft vlot.  
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Verkeersafwikkeling R4 prim II thv 
O4 

Ook aan het knooppunt O4 worden geen problematische files 
vastgesteld die het algemeen functioneren in het gedrang 
kunnen brengen. Ter hoogte van de R4 – Zelzate aan O4 is 
wel een gemiddelde wachtrij van ongeveer 20 meter te vinden 
in de avondspits maar deze kan aanzien worden als de (milde) 
invulling van het streefbeeld met betrekking tot ontmoediging 
van doorgaand verkeer op dit segment van de R4.  

 

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 1 21 

O4 – R4 Richting noord  0 0 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 0 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  3 1 
 

Inpasbaarheid spoor  Variant 8tris evolueert uit variant 6 waar ook reeds de 
inpassing van spoorlijn L204 mogelijk was. De wijzigingen die 
gebeurd zijn om tot variant 8tris te komen, hebben daar geen 
invloed op.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig 
GRUP  

Neen  

De aantakking van Wachtebeke op het netwerk verloopt in deze 
variant via knooppunt O4bis en behoeft derhalve een nieuw GRUP.  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten de 
reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel van een 
gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project 
R4WO ifv spoor 

Ja  
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3.13 VARIANT 9 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 9 is afgeleid van variant 7 
bis. Variant 7 bis werd verder 
technisch uitgewerkt. Hieruit blijkt 
dat, door de kruising van de stroom 
vanuit Nederland naar R4 haven en 
de oprit E34 ri Brugge, de oprit zeer 
hoog komt te liggen. Dit heeft een 
grote impact op de ruimte en 
verkeersleefbaarheid. Daarom 
werden de stromen gewisseld. De 
stroom Nederland – R4 Oost wordt 
aan de binnenzijde gelegd. Door het 
verleggen van de as zijn de 
ruimteinnames beperkter.  

Door deze ingreep kan het openbaar 
vervoer geen gebruik meer maken 
van de bypass ter hoogte van de 
Rijkswachtlaan om vervolgens links 
voor te sorteren richting R4. Er werd 
een alternatieve route voorgesteld 
via de Wachtebekestraat (zie deel 
openbaar vervoer).  

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I Er is geen kans op fileopbouw met een terugslag op 
de E34 of de R4 Oost- Primaire deel I.  
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Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 Gemiddeld is er geen significante fileopbouw.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 0 

O4 – R4 Richting noord  19 16 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  /  / 

Opmerking: vanuit de maximale fileopbouw ontstaat 
mogelijk fileopbouw op de zuidtak van O4 die 
onaanvaardbaar is (richting noord, 194 meter).  

De afrit O4bis komende vanaf O4 geeft kans op 
terugslag op R4 bij optie 1 (lussen ter hoogte van O4 
bis). Optie 2 aan O4bis (waarbij de afrit R4 komende 
van kant Gent rechtstreeks aangesloten wordt), 
vermindert dit risico significant. In de startnota voor 
O4bis wordt deze optie 2 als voorkeursvariant naar 
voor geschoven).  

Inpasbaarheid spoor  Deze variant geeft aan Infrabel geen afstemming 
met hun planning van een nieuwe spoorlijn.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

Omdat variant 9 ontstaat uit variant 7bis blijft ook 
hier de noodzaak voor de opmaak van een nieuw 
GRUP bestaan. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt 
deels buiten de reservatiestrook. Verwachting is 
echter dat dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Neen  
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3.14 VARIANT 10 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 10 is afgeleid van variant 8 
tris; na technische uitwerking 
bleek dat, door de kruising van de 
stroom vanuit Nederland naar R4 
haven en de oprit E34 ri Brugge, 
de oprit zeer hoog komt te liggen. 
Dit heeft een grote impact op de 
ruimte en verkeersleefbaarheid. 
Daarom werden de stromen 
gewisseld. De stroom Nederland –  
R4 Oost wordt aan de binnenzijde 
gelegd. Door het verleggen van de 
as zijn de ruimteinnames 
beperkter. 

Door deze ingreep kan het 
openbaar vervoer geen gebruik 
meer maken van de bypass ter 
hoogte van de Rijkswachtlaan om 
vervolgens links voor te sorteren 
richting R4. Er werd een 
alternatieve route voorgesteld via 
de Wachtebekestraat (zie deel 
openbaar vervoer). 

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I Er is geen kans op fileopbouw met een terugslag 
op de E34 of de R4 Oost- Primaire deel I.  



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 135 | 205 

Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 Gemiddeld is er geen significante fileopbouw.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 8 

O4 – R4 Richting noord  1 1 

   

O4 – Afrit E34 vanuit Brugge/Rosteyne  0 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  4 18 

Ook indien de maximale filelengte in beschouwing 
genomen wordt thv O4, richting noord, dan zijn er 
geen onaanvaardbare wachtrijen.  

De afrit O4bis komende vanaf O4 geeft kans op 
terugslag op R4. Optie 2 aan O4bis (waarbij de afrit 
R4 komende van kant Gent rechtstreeks 
aangesloten wordt), vermindert dit risico significant. 
In de startnota voor O4bis wordt deze optie 2 als 
voorkeursvariant naar voor geschoven.  

 

Inpasbaarheid spoor  Deze variant is afgestemd op de planning van een 
nieuwe spoorlijn.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

De aantakking van Wachtebeke op het netwerk 
verloopt in deze variant via knooppunt O4bis en 
behoeft derhalve een nieuw GRUP.  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt 
deels buiten de reservatiestrook. Verwachting is 
echter dat dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Ja  
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3.15 VARIANT 11 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 11 is dezelfde variant 
als 5 maar de stroom Nederland 
– R4 Oost wordt aan de 
binnenzijde gelegd, naar 
analogie met variant 9 (gevolgd 
uit variant 7bis).  
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Uitsluitingscriteria 

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I10 De knooppunten O1 en O2 geven geen 
problemen naar verkeersafwikkeling (zie 
deel 9 bijlagen – 1.3 en 0.) 

Variant 5 werd d.m.v. een microsimulatie 
doorgerekend. De resultaten hiervan 
toonden aan dat met de intensiteiten 2020 
geen terugslag meer te verwachten is op de 
E34 en het primaire I-gedeelte van de R4.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP 

 O3 – R4 richting 
zuid  

1 m 23 m  

Er dient wel opgemerkt dat deze 
gemiddelde filelengte op de afrit E34 
komende van Brugge langer is dan in 
andere varianten. 

Gemiddelde filelengte (m) OSP  ASP  

 O4 – Afrit E34 vanuit 
Brugge/Rosteyne 

4 m 299 m  

 

Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O411 In beide spitsen zijn er onaanvaardbare 
filelengten op de R4, prim II.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 – Richting zuid * 0 211 

O4 – R4 Richting noord  1077 1089  

   

O4 – Afrit E34 vanuit 
Brugge/Rosteyne  

4 
298 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  / / 
 

Inpasbaarheid spoor  De afrit A11/E34/N49 kant Antwerpen 
conflicteert met spoorlijn L204 op 
maaiveldpeil doordat een aansluiting 
voorzien is op knoop O3. De technische 
realiseerbaarheid van dit concept en meer 
bepaald de afstemming op de aanleg van 
spoorlijn L204 zou hierdoor in het gedrang 
kunnen komen omdat de spoorlijn niet 
volledig verdiept zal aangelegd worden. Dit 
zou immers een conflict opleveren met 
spoorlijn L77.  

                                                      

10 De vermelde resultaten, betreffen de resultaten van variant 5. Deze variant werd niet afzonderlijk 
doorgerekend. De wijziging tov variant 5 betreft enkel de ligging van het wegsegment Zelzate naar 
O4. 

11 Idem 
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Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar 
Antwerpen valt deels buiten de 
reservatiestrook. Verwachting is echter dat 
dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Neen  

 

3.16 VARIANT 12 

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 12 is dezelfde variant als 6 
maar de stroom Nederland – R4 Oost 
wordt aan de binnenzijde gelegd, naar 
analogie variant 10 (gevolgd uit variant 
8 tris). 

 

Uitsluitingscriteria 

Vlotte uitwisseling E34 /prim 
type I 

De doorstroming op de R4 Oost primaire I-gedeelte en de E34 
komt in het gedrang door te lange gemiddelde filelengten.  
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Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – Afrit E34 richting Zuid   0 1257 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  3 182 

O4 – R4 – Richting zuid  1 1341 

 

Verkeersafwikkeling R4 prim II 
thv O4 

Er blijft wachtrijvorming aan O4 die als problematisch kan ervaren 
worden. De gemiddelde wachtrijen zijn zodanig lang dat ze tot 
voorbij O4bis zouden komen.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 richting noord  239 1637 

O4 – Walderdonk  1789 111 

 

Inpasbaarheid spoor  De spoorlijn L204 van Infrabel zou in dit concept geen conflict 
vormen met de aan te leggen wegenis. De oostelijke aantakking 
op O3 vervalt immers aangezien deze nu naar O4 geleid wordt.  

Aan het knooppunt O4 is een extra kunstwerk nodig voor het 
spoor. Dit betekent een meerkost t.o.v. andere varianten, maar het 
is technisch haalbaar. 

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig 
GRUP  

Ja  

Voor de inpasbaarheid van dit concept is de opmaak van een 
nieuwe GRUP niet vereist. Alle contouren worden gerespecteerd 
en onvoorziene aansluitingen zijn niet nodig. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt deels buiten 
de reservatiestrook. Verwachting is echter dat dit door middel van 
een gemotiveerde afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project 
R4WO ifv spoor  

Ja  

 

3.17 VARIANT 13 

Bestaat niet 
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3.18 VARIANT 14  

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 14 is afgeleid 
van variant 12 waarbij 
het viaduct Ndl – 
Antwerpen verwijderd 
wordt. De bestaande 
oprit R4 richting 
Antwerpen wordt 
behouden.  
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Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I De doorstroming op de R4 Oost primaire I-gedeelte 
en de E34 komt in het gedrang door  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – Afrit E34 richting Zuid   0 497 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  3 125 

O4 – R4 – Richting zuid  3 1816 
 

Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 Er blijft wachtrijvorming aan O4 die als 
problematisch kan ervaren worden. De gemiddelde 
wachtrijen zijn nog steeds zodanig lang dat ze tot 
voorbij O4bis zouden komen.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 richting noord  228 1620 

O4 – Walderdonk  1789 74 
 

Inpasbaarheid spoor  De spoorlijn L204 van Infrabel zou in dit concept 
geen conflict vormen met de aan te leggen wegenis. 
De oostelijke aantakking op O3 vervalt immers 
aangezien deze nu naar O4 geleid wordt.  

Aan het knooppunt O4 is een extra kunstwerk nodig 
voor het spoor. Dit betekent een meerkost t.o.v. 
andere varianten, maar het is technisch haalbaar. 

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Ja  

Voor de inpasbaarheid van dit concept is de opmaak 
van een nieuwe GRUP niet vereist. Alle contouren 
worden gerespecteerd en onvoorziene aansluitingen 
zijn niet nodig. 

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt 
deels buiten de reservatiestrook. Verwachting is 
echter dat dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor  Ja  

 

3.19 VARIANT 15 

Bestaat niet. 
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3.20 VARIANT 16  

Basisconcept Beschrijving  

 

Variant 16 is afgeleid van 
variant 10 waarbij het 
viaduct geschrapt werd. 
De bestaande oprit 
richting Antwerpen wordt 
behouden. N449 
Walderdonk sluit aan ter 
hoogte van O4bis. 

 

Uitsluitingscriteria  

Vlotte uitwisseling E34 /prim type I Er is geen kans op fileopbouw met een terugslag op 
de E34 of de R4 Oost- Primaire deel.  

Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – Afrit E34 richting Zuid   0 1 

O4 – Afrit E34 vanuit Antwerpen  4 18 

O4 – R4 – Richting zuid  0 1 
 

Verkeersafwikkeling R4 prim II thv O4 Gemiddeld is er geen significante fileopbouw.  
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Gemiddelde filelengte (m)  OSP  ASP  

O4 – R4 Richting noord  2 18 

 

Ook indien de maximale filelengte in beschouwing 
genomen wordt thv O4, richting noord, dan zijn er 
geen onaanvaardbare wachtrijen.  

Inpasbaarheid spoor  Deze variant is afgestemd op de planning van een 
nieuwe spoorlijn.  

Evaluatiecriteria  

Inpasbaar binnen huidig GRUP  Neen  

De aantakking van Wachtebeke op het netwerk 
verloopt in deze variant via knooppunt O4bis en 
behoeft derhalve een nieuw GRUP.  

De oprit vanuit R4 Oost Haven naar Antwerpen valt 
deels buiten de reservatiestrook. Verwachting is 
echter dat dit door middel van een gemotiveerde 
afwijking toch vergunbaar is. 

Meerkost binnen project R4WO ifv spoor Ja  

 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 144 | 205 

4 TRECHTERING VOORKEURSVARIANT (VARIANT 1 TEM 12) 

Alle varianten 1 tem 12 worden getoetst aan de uitsluitingscriteria. Enkel de varianten die hieraan 
cumulatief voldoen, worden ook verder geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria. (Variant 14 
en 16 komen aan bod onder hoofdstuk 7 Onderzoek bijkomende varianten met het oog op 
kostenefficiëntie.) 

4.1 UITSLUITINGSCRITERIA  

4.1.1 Variant 1 (Raamplan)  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

De analyse met de capaciteitsformule van Bovy leert dat de rotonde ter 
hoogte van O2 de toekomstige intensiteiten niet kan verwerken. De takken 
C en D uit de analyse, welke overeenkomen met de aansluiting van de R4 
vanaf O3 en Akker, krijgen te maken met een overbelasting tijdens de 
avondspits. De capaciteitsberekeningen zijn te vinden in deel 9 Bijlagen, 
1.1. 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4  

Deze variant werd niet gesimuleerd, er is geen zicht op de filelengte. Op 
basis van de huidige toestand kan verondersteld worden dat de problemen 
er blijven of toenemen.  

Besluit  Variant 1 (Raamplan) wordt niet weerhouden. 

Tabel 9: Evaluatie uitsluitingscriteria concept Raamplan  

4.1.2 Variant 2 (AWV) 

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

De analyse met de capaciteitsformule van Bovy leert dat de rotonde ter 
hoogte van O2 de toekomstige intensiteiten niet kan verwerken. De tak D 
(afrit E34 komende van Antwerpen) is overbelast. De 
capaciteitsberekeningen zijn te vinden onder deel 9 Bijlagen, 1.2 . 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Deze variant werd niet gesimuleerd, er is geen zicht op de filelengte. Op 
basis van de huidige toestand kan verondersteld worden dat de problemen 
er blijven of toenemen.  

Besluit  Variant 2 (AWV) wordt niet weerhouden. 

Tabel 10: Evaluatie uitsluitingscriteria concept AWV  
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4.1.3 Variant 3  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Er ontstaan problemen ter hoogte van O3.  

Inpasbaarheid spoor  Niet OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

De nieuwe afrit E34 komende van Brugge naar R4 Oost zorgt voor een 
extra belasting. 

Besluit  Variant 3 wordt niet weerhouden. 

Tabel 11: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 3  

4.1.4 Variant 4  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Terugslag op het primaire I-gedeelte van de R4. 

Inpasbaarheid spoor  Niet OK. 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Onaanvaardbare filelengte op zuidelijke tak. 

Besluit  Variant 4 wordt niet weerhouden . 

Tabel 12: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 4  

4.1.5 Variant 5  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag te verwachten op E34 het primaire I-gedeelte van de R4, 
maar wel groter risico op eventuele terugslag.  

Inpasbaarheid spoor  Niet OK  

Verkeersafwikkeling R4 
prim II thv O4 

Onaanvaardbare filelengten op alle takken behalve op afrit E34 vanuit 
Antwerpen.  

Besluit  Variant 5 wordt niet weerhouden. 

Tabel 13: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 5  

4.1.6 Variant 5bis   

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag. 

Inpasbaarheid spoor  Niet OK 

Verkeersafwikkeling R4 
prim II thv O4 

Aanvaardbare filelengten. 

Besluit  Variant 5bis wordt niet weerhouden. 

Tabel 14: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 5b  
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4.1.7 Variant 6  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Terugslag op E34 en primaire weg type I 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling R4 
prim II thv O4 

Onaanvaardbare wachtrijen op de zuidelijke tak (tot voorbij O4bis).  

Besluit  Variant 6 wordt niet weerhouden. 

Tabel 15: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 6  

4.1.8 Variant 6bis 

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op E34 en primaire weg type I 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Aanvaardbare filelengte (86 meter)  

Besluit  Variant 6 bis wordt weerhouden. 

Tabel 16: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 6bis  

4.1.9 Variant 7  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  Niet OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Onaanvaardbare wachtrijen op de zuidelijke tak.  

Besluit  Variant 7 wordt niet weerhouden. 

Tabel 17: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 7  

4.1.10 Variant 7 bis  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  Niet OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Aanvaardbare wachtrijen. 

Besluit  Variant 7bis wordt niet weerhouden. 

Tabel 18: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 7 bis  
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4.1.11 Variant 8  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  OK  

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Onaanvaardbare wachtrijen op de zuidelijke tak.  

Besluit  Variant 8 wordt niet weerhouden. 

Tabel 19: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 8 

4.1.12 Variant 8 tris  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Aanvaardbare wachtrijen. 

Besluit  Variant 8tris wordt weerhouden. 

Tabel 20: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 8 tris 

4.1.13 Variant 9  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  Niet OK  

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Aanvaardbare wachtrijen. 

Besluit  Variant 9 wordt niet weerhouden. 

Tabel 21: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 9 

4.1.14 Variant 10 

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Aanvaardbare wachtrijen. 

Besluit  Variant 10 wordt weerhouden. 

Tabel 22: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 10 
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4.1.15 Variant 11 (afgeleid van variant 5)  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag te verwachten op E34 het primaire I-gedeelte van de R4, 
maar wel groter risico op eventuele terugslag.  

Inpasbaarheid spoor  Niet OK  

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Onaanvaardbare filelengten op alle takken, uitgezonderd op de afrit E34 
vanuit Antwerpen.   

Besluit  Variant 11 wordt niet weerhouden. 

Tabel 23: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 11  

4.1.16 Variant 12 (afgeleid van variant 6)  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Terugslag op de E34 en de primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Onaanvaardbare wachtrijen (tot voorbij 4bis).  

Besluit  Variant 12 wordt niet weerhouden. 

Tabel 24: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 12  
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4.1.17 Overzicht  

 Geen 
terugslag E34 
/ R4 Oost -
prim I 

Inpasbaarheid 
spoor  

Aanvaardbare 
file R4 Oost – 
prim II thv O4  

Weerhouden 
voor verdere 

evaluatie  

GRUP nodig?  

Var 1 (Raamplan)  NOK  OK NOK Neen  Neen  

Variant 2 (AWV)  NOK  OK NOK Neen  Neen  

Var 3 NOK  NOK  NOK  Neen  Neen  

Var 4 NOK  NOK NOK Neen  Neen 

Var 5 OK  NOK NOK  Neen  Neen  

Var 5bis  OK  NOK  OK Neen  Ja 

Var 6 NOK15 OK  NOK  Neen  Neen  

Var 6bis  OK OK  OK Ja  Ja  

Var 7 OK NOK  NOK  Neen  Ja 

Var 7bis  OK  NOK  OK  Neen  Ja 

Var 8  OK  OK  NOK  Neen  Ja 

Var 8 tris  OK  OK  OK  Ja  Ja 

Var 9  OK  NOK  OK  Neen  Ja 

Var 10 OK  OK  OK  Ja  Ja 

Var 11  OK  NOK  NOK Neen  Neen  

Var 12  NOK OK  NOK  Neen  Neen  

Tabel 25: Overzicht uitsluitingscriteria  

                                                      

15 Specifiekere doorrekeningen (uitgevoerd in kader van variant 12, met een corresponderend 
macromodel) geven aan dat er een weerslag kan verwacht worden op het hoofdwegennet en het 
primaire I-gedeelte (zie ook Beschrijving van de varianten, 3.7). 
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4.2 EVALUATIECRITERIA  

Evaluatiecriteria criteria   Var 6bis  Var 8 tris  Var 10 

Ruimtelijke criteria     

Inpasbaar in GRUP  Neen  Neen  Neen  

Zuinig ruimtegebruik en 
beperking versnippering 

Stromen van en naar N449 worden 
ruimtelijk uit elkaar gelegd  

Stromen van en naar N449 worden 
ruimtelijk gebundeld. 

Stromen van en naar N449 worden 
ruimtelijk gebundeld. 

Beperking ruimte- impact  Inname woongebied (Zelzate) Inname woongebied (Zelzate) Minder inname woongebied 
(Zelzate) – beperking van hinder 
naar omwonenden door minder 
hoge kunstwerken.  

 Inname landbouwgrond, meer dan 
andere varianten thv O4 met 
bijkomende tak.  

Inname landbouwgrond Inname Landbouwgrond 

Verkeerskundige criteria     

Implementatie 
wegencategorisering  

Niet onderscheidend (in de drie varianten ontsluit de N449 via de primaire II naar het hogere wegennet)  

Ontmoediging sluipverkeer 
Rijkswachtlaan  

Mogelijk sluipverkeer door 
oneigenlijk gebruik bypass bus 

Mogelijk sluipverkeer door 
oneigenlijk gebruik bypass bus 

Mogelijk sluipverkeer via 
Wachtebekestraat (cf busroute) 
doch deze kans is beperkter dan in 
de andere varianten.  

Scheiding woon-werkverkeer  Er is menging.  Er is menging. Door aantakking van 
de N449 (beide richtingen) treedt 
menging hier nog sterker op. 

Er is menging. Door aantakking van 
de N449 (beide richtingen) treedt 
menging hier nog sterker op. 

Doorstroming hulpdiensten  Via bypass Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via bypass Rijkswachtlaan    

Via bypass Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via bypass Rijkswachtlaan    

Via bypass Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via Wachtbekestraat 

Voldaan aan 
verkeersveiligheidsvoorschriften  

Niet onderscheidend  
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Evaluatiecriteria criteria   Var 6bis  Var 8 tris  Var 10 

Leesbare routes en  Asymmetrische aansluiting N449 
zorgt voor minder leesbaarheid. 

Symmetrische aansluiting N449 
zorgt voor betere leesbaarheid. 

Symmetrische aansluiting N449 
zorgt voor betere leesbaarheid. 

Beperking gevaarlijke conflicten Niet onderscheidend.  

Geen rotonde thv O3 dus minder kans op kop-staart 

Mogelijk hogere snelheden (geen snelheidsremmend effect van de rotonde). 

Afkoppeling industriegebieden 
aan op-en afrit  

Niet onderscheiden. Industrie Kloosterbos wordt ontsloten via op-en afrit  

Vlotte fietssnelwegen  Niet onderscheidend  

BFF-route tussen Cosmos en 
Rijkswachtlaan verloopt 
ongelijkgronds 

Niet onderscheidend 

Veilige fietsoversteken over de 
R4 Oost: ter hoogte van de 
Leegstraat, ter hoogte van 
Akker en ter hoogte van OCAS. 

Niet onderscheidend 

De realisatie van een 
fietsverbinding Akker – 
parallelweg ten zuiden van N49 

Niet onderscheidend 

Maximale doorstroming voor 
het openbaar vervoer 
O1,O2,O3 en O4. Maatregelen 
bij filevorming zijn noodzakelijk. 

Via bypass Rijkswachtlaan  Via bypass Rijkswachtlaan Via Wachtebekestraat  

Kostprijs     

Bijkomende kosten  Geen onderscheidend verschil (bijkomende kosten in alle varianten)   
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4.3 WEERHOUDEN VARIANT NA EERSTE TRECHTERING   

De voorkeur gaat uit naar variant 10 omwille van:  

• de betere leesbaarheid van het netwerk en beperking van de versnippering van de ruimte 
(symmetrische opbouw).  

• de beperking van hinder naar omwonenden door minder hoge kunstwerken (var 10). 
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5 OPTIMALISATIES VOOR OPENBAAR VERVOER (EN 
HULPDIENSTEN)  

In de doelstellingen werd aangegeven dat de doorstroming van de bus ter hoogte van het geheel van 
de knopen O1/O2/O3/O4 dient maximaal te zijn. Bij filevorming dienen maatregelen genomen te 
worden om het OV prioritair deze knopen te laten passeren. Tijdens het ontwerpproces werden 
verschillende mogelijkheden onderzocht (afhankelijk ook van de verschillende varianten). 
Onderstaand worden de weerhouden oplossingen beschreven. 

• Bypass Kloosterbos – Akker (gele lijn op onderstaande figuur) 
De figuur hieronder toont hoe een busbaan kan aangelegd worden vanaf O4 tot net ten 
noorden van de brug E34 over de R4. Daar splitst de busbaan af naar het oosten om over de 
gaan in de bypass voor het openbaar vervoer (en de hulpdiensten). Deze bypass zorgt voor 
lagere doorrijtijden van het openbaar vervoer. De bypass kruist niet met de spoorlijn L204 die 
ten oosten van O3 zou aangelegd worden.  
Bij eventuele calamiteiten op de R4 ten noorden van O3, zou ook overwogen kunnen worden 
om de bypass open te stellen voor andere modi om een omleiding te voorzien. 

• Gebruik Wachtebekestraat (blauwe lijn op onderstaande figuur)  
In eerdere voorstellen werd een bypass voorzien ter hoogte van de rotonde Rijkswachtlaan 
opdat de bus de R4 vlot zou kunnen bereiken. Door het naar binnen leggen van de stroom 
Nederland – R4 Oost (varianten 9 tem12)  is dit niet meer mogelijk.  Vanaf variant 9 wordt 
voor de busverbinding Zelzate – Wachtebeke de Wachtebekestraat opgenomen als onderdeel 
van de busroute. De bus kan komende van de Wachtebekestraat invoegen op de R4 via een 
doorsteek voorbehouden voor openbaar vervoer en hulpdiensten. Maatregelen zullen 
noodzakelijk zijn om sluipverkeer te weren.  



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 154 | 205 

•  

Figuur 111: Bypass openbaar vervoer  

De vertragingen voor het openbaar vervoer tijdens de spitsen werden onderzocht aan de hand van de 
microsimulaties. De resultaten zijn te vinden in de afzonderlijke bijlage met de resultaten van de 
verschillende microsimulaties die uitgevoerd zijn. 
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6 FIETSVERKEER  

De inpassing van de fietsinfrastructuur langsheen de knopen wordt weergegeven in onderstaande 
figuur. 

 

 

Figuur 112: Inpassing fietsinfrastructuur O1-O2-O3  

Aan de knoop O1 wordt geopteerd om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen ten noorden van de 
ovonde. Dit vermijdt dat het fietsverkeer komende van de Kanaalstraat en gaande naar Leegstraat 
drie wegen zouden moeten kruisen. Dit fietspad geeft invulling aan de functionele fietsroute die op 
deze verbinding gewenst is. Voor de verbinding met de Leegstraat wordt ook een lokale fietsroute 
gedefinieerd die een oversteek maakt met de Kanaalstraat. Deze wordt ingevuld door het aanleggen 
van een fietspad ten westen van O1.  

Ter hoogte van knooppunt O2 loopt een lokale fietsroute tussen de Rijkswachtlaan en Akker. Ook hier 
wordt gebruik gemaakt van een dubbelrichtingsfietspad die langs de zuidzijde van de rotonde loopt. In 
de Rijkswachtlaan wordt aangesloten op de bestaande toestand via een te realiseren fietsoversteek.  
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De verbinding vanaf Zelzate richting knooppunt O3 is een functionele fietsroute en bestaat op dit 
moment al in de Wachtebekestraat. De beweging langs het westen van O3, onder E34 en andere 
verbindingswegen kruist ongelijkgronds met E34 en de op-en afritten. Er is nood aan een fietstunnel of 
-koker. Deze koker zal ook gebruikt worden als busroute (cf. de varianten waarbij de tak NL – R’ Oost 
Haven terug naar binnen werd gelegd).   

De mogelijkheden rondom knooppunt O4 hangen af van de realisatie van het spoor.  

• Zolang er geen spoor gerealiseerd wordt, kan de fietssnelweg F41 (vanuit Moerbeke) 
aansluiten op de fietssnelweg F40 (langs R4 Oost) ter hoogte van de knoop O4 via 
ongelijkvloerse kruisingen.  

• Als het spoor gerealiseerd wordt, zal de fietssnelweg aangesloten worden ter hoogte van 
knoop O4bis (zie ook startnota microniveau O4bis). De bestaande fietstunnel ter hoogte van 
O4 kan dan een andere rol krijgen.  

Een rechtstreekse fietsverbinding tussen de parallelweg langs de N49 an de busbaan naar Akker is 
niet mogelijk omwille van de te kruisen op- en afritten. Fietsers zullen hier ofwel langs Akker moeten 
rijden (ipv parallelweg N49) ofwel Walderdonk zo naar de O4 (en na realisatie van het spoor naar de 
O4bis). 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Rectangle
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7 ONDERZOEK BIJKOMENDE VARIANTEN MET HET OOG OP 
KOSTENEFFICIËNTIE 

7.1 MOGELIJKHEDEN 

Variant 10 werd als voorkeur aangeduid. Met het oog op kostenverantwoording, wordt nagegaan of 
bepaalde (dure) ingrepen die hierin vervat zitten, vermeden kunnen worden. 

Als we de variant 10 bekijken, dan kunnen 2 belangrijke (bijkomende) ingrepen worden onderscheiden 
die een belangrijke impact hebben op de kosten van het gehele complex: 

• Tunnel voor verkeer komende van R4 West / Brugge naar Zelzate / Nederland; 

• Viaduct voor verkeer komende van Zelzate / Nederland naar Antwerpen. 

Het schrappen van de tunnel zou betekenen dat dit verkeer terug via de rotonde Cosmos moet rijden. 
Dit is geen optie omdat dit niet strookt met de doelstellingen geformuleerd voor de knoop nl. het 
realiseren van een vlotte verbinding tussen de E34 en het primaire I gedeelte van de R4 Oost. De 
rotonde Cosmos zou hierdoor ook weer zwaar belast worden met hinder voor het verkeer komende 
van Gent. 

Deze optie wordt om bovenstaande redenen niet verder weerhouden en onderzocht. 

Het schrappen van het viaduct tout court is evenmin een optie om vergelijkbare redenen. Dit zou 
ervoor zorgen dat verkeer komende van Zelzate / Nederland naar Antwerpen de rotonde voor 3/4de 
moet rondrijden. Dit strookt evenmin met de doelstelling van een vlotte verbinding tussen de E34 en 
het primaire I gedeelte van de R4 Oost. De rotonde Cosmos zou ook in dat geval weer zwaar belast 
worden. 

Deze optie wordt dan ook niet verder weerhouden en onderzocht. 

Een andere mogelijkheid bestaat er in om het viaduct niet te bouwen maar alsnog de bestaande oprit 
te gebruiken via de bypass aan de rotonde Cosmos. Deze zal – gezien de bouw van de tunnel – wel 
aangepast moeten worden en verder doorgetrokken moeten worden richting Antwerpen. Een kruising 
van op- en afrit voor de tunnelhelling is verkeerskundig niet inpasbaar zodat de oprit moet invoegen 
voorbij de tunnel. Dit betekent dat de oprit reikt tot ter hoogte van de brug over de N49 die hierdoor 
verbreed moet worden.  

Ondanks deze aanpassingswerken, zou toch vlug een besparing van circa 15 mlj17 mogelijk zijn. 

Aangezien in dit geval verkeer komende van Zelzate / Nederland gebruik kan maken van een bypass, 
is – op voorwaarde dat er op het wegvak O3 – O4 een vlotte doorstroming is – sprake van een vlotte 
verbinding en strookt deze optie dus met de doelstelling. 

Deze oplossing werd dan ook verder onderzocht waarbij volgende varianten zijn bekeken: 

• Variant 14: schrappen van viaduct en behoud bestaande oprit ri Antwerpen. De N449 
Walderdonk blijft aangesloten op O4, zoals in de huidige toestand. Deze variant is afgeleid 
van variant 12 maar het viaduct wordt geschrapt.  

• Variant 16: schrappen van viaduct en behoud bestaande oprit ri Antwerpen. N449 
Walderdonk wordt aangesloten ter hoogte van O4bis. Variant 16 volgt op variant 10 waarbij 
het viaduct Ndl – Antwerpen verwijderd wordt.  

De beschrijving van deze varianten is in hoofdstuk 6.3 terug te vinden. 

                                                      

17 Het betreft hier geraamd bouwkost inclusief objectgerelateerde risico’s maar exclusief studiekosten, 
vastgoedkosten, overige bijkomende kosten waaronder nutsleidingen, objectoverstijgende risico’s 
(zoals nog bijkomende vragen vanwege stakeholders, …), herzieningen, scheefte en BTW. 
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7.2 TOETSING UITSLUITINGSCRITERIA 

7.2.1 Variant 14 (variant 12, zonder viaduct)  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Terugslag op E34 en primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Onaanvaardbare wachtrijen (tot voorbij O4bis).  

Besluit  Variant 14 wordt niet weerhouden. 

Tabel 26: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 14 

7.2.2 Variant 16 (variant 10, zonder viaduct)  

Criteria Evaluatie 

Vlotte uitwisseling E34 
en primaire weg type I 

Geen terugslag op E34 en primaire weg type I. 

Inpasbaarheid spoor  OK 

Verkeersafwikkeling 
R4 prim II thv O4 

Aaanvaardbare wachtrijen  

Besluit  Variant 16 wordt weerhouden. 

Tabel 27: Evaluatie uitsluitingscriteria Variant 16 

Op basis van bovenvermelde toetsing, wordt ook variant 16 als mogelijke oplossing weerhouden. Een 
vergelijking met variant 10 op vlak van wachtrijlengtes wordt hieronder gegeven. 

In de ochtendspits zijn de verschillen zeer gering. In de avondspits wordt in variant 16 een grotere 
gemiddelde en maximale filelengte berekend voor de rontonde Cosmos voor verkeer komende uit 
Zelzate / Nederland. De gemiddelde filelengtes blijven echter onder de vooropgestelde 200m. 

De file is het gevolg van de inrichting van dit wegsegment. Waar in variant 10 in het micromodel 2 
rijstroken aantakken op de rotonde Cosmos vanuit die richting, is dit er in variant 16 slechts 1. De 
rechter rijstrook wordt een bypass richting Antwerpen. Optimalisaties aan variant 16 kunnen de 
resultaten ook nog positief beïnvloeden. 
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Ochtendspits  

Scenario Wachtrij naam Wachtrij lengte (gem.) Max. lengte (m) 

  Variant 10 Variant 16 Variant 10  Variant 16  

OSP O1- Kanaalstr - Richting oost 0 0 16 12 

OSP O1- Leegstraat - Oost 0 0 7 7 

OSP O1- Leegstraat - West 0 0 19 15 

OSP O1- Parallelweg R4 0 0 1 3 

OSP O2 - Akker 0 0 7 5 

OSP O2 - Rijkswachtlaan 0 0 11 19 

OSP O4 - Afrit E34 - R4 richting 
Zuid 

0 0 10 8 

OSP O4 - Afrit E34 uit Antwerpen 4 4 41 49 

OSP O4 - R4 - Richting Noord 1 2 89 100 

OSP O4 - R4 - Richting Zuid 0 0 26 39 

OSP O4 - Walderdonk - - - - 

OSP O4bis - Arcelor Mittal 0 0 27 27 

OSP O4bis - R4 vanuit Gent 0 0 29 28 

OSP O4bis - R4 vanuit Zelzate 1 1 64 63 

OSP O4bis - Wachtebeke 5 5 106 98 

Tabel 28: vergelijking wachtrijlengten varianten 10 en 16 – OS  

Avonddspits  

Scenario Wachtrij naam Wachtrij lengte (gem.) Max. lengte (m) 

  Variant 10 Variant 16 Variant 10  Variant 16  

ASP O1- Kanaalstr - Richting oost 0 0 23 17 

ASP O1- Leegstraat - Oost 0 0 7 8 

ASP O1- Leegstraat - West 0 0 18 17 

ASP O1- Parallelweg R4 0 0 28 30 

ASP O2 - Akker 0 0 1 2 

ASP O2 - Rijkswachtlaan 0 0 9 11 

ASP O4 - Afrit E34 - R4 richting 
Zuid 

1 1 22 21 

ASP O4 - Afrit E34 uit Antwerpen 18 18 140 142 

ASP O4 - R4 - Richting Noord 1 1 55 54 

ASP O4 - R4 - Richting Zuid 8 42 91 254 

ASP O4 - Walderdonk - - - - 

ASP O4bis - Arcelor Mittal 2 1 58 46 

ASP O4bis - R4 vanuit Gent 1 1 36 30 

ASP O4bis - R4 vanuit Zelzate 2 1 82 62 

ASP O4bis - Wachtebeke 2 2 55 58 

Tabel 29: vergelijking wachtrijlengten varianten 10 en 16 – AS  
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7.3 EVALUATIE VARIANT 10 – VARIANT 16 

Onderstaand worden varianten 10 en 16 afgewogen aan de hand van de evaluatiecriteria.  

Evaluatiecriteria    Var 10 (met viaduct)  Variant 16 (zonder viaduct) 

Ruimtelijke criteria    

Inpasbaar in GRUP  Niet onderscheidend 

Zuinig ruimtegebruik en 
beperking versnippering 

Niet onderscheidend (Stromen van en naar N449 worden 
ruimtelijk gebundeld) 

Beperking ruimte- impact  Zelfde inname woongebied 
(Zelzate) als variant 16 – 
Grotere hinder op vlak van 
geluid, zicht, … als gevolg 
van viaduct. 

Zelfde inname woongebied als 
variant 10. Minder hinder op vlak 
van geluid, zicht, … als gevolg 
van afwezigheid viaduct.  

 Niet onderscheidend (Inname landbouwgrond) 

Verkeerskundige criteria    

Implementatie 
wegencategorisering  

Uitwisseling E34/R4 prim I 
van de verschillende takken 
wordt evenwaardig 
uitgevoerd. 

Uitwisseling R4 prim I/E34 A’pen 
kan als iets minder vlot 
bestempeld worden gezien toch 
relatief scherpe bypass aan O4. 

Ontmoediging sluipverkeer 
Rijkswachtlaan  

Niet onderscheidend (Mogelijk sluipverkeer via Wachtebekestraat 
(cf busroute)). 

Scheiding woon-werkverkeer  Er is menging.  Er is een sterkere menging. 

Doorstroming hulpdiensten  Niet onderscheidend (Via bypass Kloosterbos – Akkerstraat, via 
Wachtbekestraat) 

Voldaan aan verkeers-
veiligheidsvoorschriften  

Niet onderscheidend 

Leesbare routes Leesbaar, voor alle richtingen 
in de uitwisseling E34 / R4 prim 
I kortste route en volgens de 
richting van de bestemming. 

Mogelijks als iets minder 
leesbaar ervaren aangezien 
enkel voor richting NL – 
Antwerpen als enige bocht 
moet genomen worden. 

Beperking gevaarlijke conflicten Niet onderscheidend.  

Geen rotonde thv O3 dus minder kans op kop-staart 

Mogelijk hogere snelheden (geen snelheidsremmend effect van 
de rotonde). 

Afkoppeling industriegebieden 
aan op-en afrit  

Industrie Kloosterbos wordt 
ontsloten via op-en afrit 

Industrie Kloosterbos en 
Rostyene wordt onsloten via op-
en afrit  

Vlotte fietssnelwegen  Niet onderscheidend  

BFF-route tussen Cosmos en 
Rijkswachtlaan verloopt 
ongelijkgronds 

Niet onderscheidend 

Veilige fietsoversteken over de 
R4 Oost: ter hoogte van de 
Leegstraat, ter hoogte van 
Akker en ter hoogte van OCAS. 

Niet onderscheidend 

De realisatie van een 
fietsverbinding Akker – 
parallelweg ten zuiden van N49 

Niet onderscheidend 
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Evaluatiecriteria    Var 10 (met viaduct)  Variant 16 (zonder viaduct) 

Maximale doorstroming voor 
het openbaar vervoer 
O1,O2,O3 en O4. Maatregelen 
bij filevorming zijn noodzakelijk. 

Niet onderscheidend (via Wachtebekestraat) 

Kostprijs    

Bijkomende kosten  Relevante meerkost van circa 
15 mlj.  

Goedkoper  

Tabel 30: vergelijking wachtrijlengten varianten 10 en 16 – AS  

7.4 BESLUIT 

Beide varianten scoren goed op doorstroming en hebben voor- en nadelen met betrekking tot de 
evaluatiecriteria. Beide varianten worden meegenomen als voorkeursvariant.  

In het referentie-ontwerp is de inpassing van de variant 10 met viaduct momenteel al dermate 
uitgewerkt dat duidelijk is dat dit inpasbaar is. Voor de variant 16 zijn al eerste analyses gedaan maar 
lijkt een verdere uitwerking wenselijk. 

Het voorstel is om binnen het referentie-ontwerp variant 16 verder uit te tekenen. Op vlak van 
projectMER worden beiden meegenomen als mogelijke alternatieven.  

Binnen het DBFMproject wordt de vrijheid aan de aannemer gelaten. 
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8 IMPACT BIJ MINDER ONTWIKKELINGEN IN ZEELAND 

8.1 KADERING 

Tijdens het studieproces werd door Rijkswaterstaat (Nederland) aangegeven dat de 
verkeersintensiteiten in het model zoals gebruikt voor huidige studie18 op de landsgrens te hoog zijn. In 
de verkeersmodellen die Rijkswaterstaat hanteert voor hun projecten worden veel lagere intensiteiten 
berekend op de landsgrens.  

De verkeersmodellen zijn anders opgebouwd waardoor een vergelijking van input niet zomaar te 
maken is. Uit de gevoerde gesprekken bleek wel dat er in de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat 
geen rekening wordt gehouden met een groei voor Zeeland, noch op vlak van populatie, noch op vlak 
van arbeidsplaatsen (en hieraan dus gekoppelde ruimtelijke ontwikkelingen).  

De ruimtelijke ontwikkelingen die in het verkeersmodel zijn opgenomen voor huidige studie zijn 
hieronder opgegeven. Het betreft ruimtelijke ontwikkelingen die – ten tijde van de opmaak van het 
verkeersmodel voor huidige studie – werden aangereikt door Nederland. 

Gezien de opmerkingen vanwege Rijkswaterstaat op het huidig model, werd een bijkomende analyse 
gedaan van de ruimtelijke ontwikkelingen zoals in het model opgenomen. Op basis van de 
beschikbare bestemmingplannen, werd nagegaan welke van de opgegeven ontwikkelingen ook 
effectief al bestemmingsmatig zijn vastgelegd. De ontwikkelingen waarvoor nog geen 
bestemmingsplannen beschikbaar zijn en waarvoor maw nog een planningsproces moet doorlopen 
worden alvorens die kunnen aangesneden worden19, werden in de bijkomende doorrekeningen van 
het macromodel niet verder meegenomen. De betreffende doorrekeningen worden aangegeven als 
‘light varianten’.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen in Zeeland zoals die destijds werd 
overgemaakt. De ontwikkelingen die in de ‘light varianten’ niet meer zijn meegenomen, zijn in 
onderstaande tabel doorhaald. Het betreffen 2 grotere gebieden.  

 

Tabel 31: Overzicht ontwikkelingen met doorhaling van diegene die niet meegenomen werden 

in de light-varianten.  

                                                      

18 Het model gebruikt voor huidige studie betreft het zogenaamde “interregmodel”. Dit werd 
voorafgaandelijk aan huidige studie opgemaakt in samenspraak met Nederland in het kader van de 
studie “Interreg IVA / Project Grenzeloze kanaalzone / Afstemming verkeersinfrastructuur (weg)”. 

19 Bron beschikbare bestemmingsplannen: bestemmingsplannen.nl 
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Figuur 113: situering ontwikkelingen die niet meegenomen werden in de light-varianten. 

8.2 RESULTAAT 

Dit resulteert in onderstaande intensiteiten.  

  

Tabel 32: vergelijking verkeersintensiteiten basisvariant (Var 48) en light-variant (var 63)  

Er is een relevante daling van de intensiteiten op de landsgrens. Deze daling manifesteert zich veel 
minder ten zuiden van O4bis.  
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Om na te gaan wat de impact is van deze beperktere ontwikkelingen op het verkeersfunctioneren van 
de inrichtingsvoorstellen werden bijkomende microsimulaties uitgevoerd voor de varianten 12, 14 en 
16. Deze worden respectievelijk “12 light”, “14 light” en “16 light” genoemd. De resultaten van de 
microsimulatie werden als bijlage ingevoegd (zie deel 9 Bijlage, 2). 

De resultaten van de micromodellen van variant 12 en 14 geven lange wachtrijen op verschillende 
afritten en op beide takken van de R4 ter hoogte van O4. Uit de modeldoorrekeningen blijkt dat, ook in 
de lightvarianten O4, komende van kant Gent, een probleem blijft voor variant 12 en 14, voornamelijk 
in de ASP. Varianten 12 en 14 light geven problemen omdat de daling van intensiteiten uit Nederland 
gecompenseerd wordt door meer intensiteiten vanuit andere bestemmingsgebieden via O4. Ook 
indien rekening gehouden wordt met lagere intensiteiten vanuit Zeeland, dan functioneert variant 12 
niet. O4 blijft een probleem indien N449 hier nog aantakt (ook indien er een tunnel en viaduct wordt 
voorzien).  

De resultaten van het micromodel voor variant 16 gaven geen doorstromingsproblemen. Ook in de 
variant 16 light werden logischerwijs geen problemen vastgesteld.   

8.3 BESLUIT 

Het al of niet mee in beschouwing nemen van bepaalde ontwikkelingen op grondgebied Nederland, 
beïnvloedt de keuze van de voorkeursvariant niet.  
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9 WAT ALS?  

9.1 GEEN GOEDKEURING GRUP  

9.1.1 Uitsluitingscriteria  

De weerhouden voorkeursvarianten veronderstellen een goedkeuring van een nieuw GRUP. 
Onderstaand wordt nagegaan wat de mogelijke varianten zijn indien er geen goedkeuring van het 
GRUP verkregen wordt. Uit onderstaande tabel blijkt dat de varianten 1, 2, 3, 4, 5bis, 6, 11, 12 en 14 
inpasbaar zijn binnen de huidige GRUP-contouren. De overige worden geschrapt.  

Bij varianten 3, 4, 5 en 11 is de inpasbaarheid van het spoor een probleem. Deze varianten worden 
bijgevolg ook niet weerhouden.  

De varianten 1, 2, 6 en 12 en 14 worden weerhouden voor verdere evaluatie. Merk op dat geen van 
deze varianten goed scoren op doorstroming. Merk op dat er terugslag te verwachten is op het hogere 
wegennet en er is onaanvaarbare file op het primaire II-gedeelte.  

 Geen 
terugslag E34 
/ R4 Oost -
prim I 

Inpasbaarheid 
spoor  

Aanvaardbare 
file R4 Oost – 
prim II thv O4  

GRUP nodig?  Weerhouden 
voor verdere 

evaluatie 
indien geen 

GRUP  

Var 1 (Raamplan)  NOK  OK NOK Neen  Ja 

Var 2 (AWV)  NOK  OK NOK Neen  Ja  

Var 3 NOK  NOK  NOK  Neen  Neen  

Var 4 NOK  NOK NOK Neen Neen  

Var 5 OK  NOK NOK  Neen  Neen  

Var 5bis  OK  NOK  OK Ja Neen  

Var 6 NOK OK  NOK  Neen  Ja  

Var 6bis  OK OK  OK Ja  Neen 

Var 7 OK NOK  NOK  Ja Neen  

Var 7bis  OK  NOK  OK  Ja Neen  

Var 8  Ok  OK  NOK  Ja Neen  

Var 8 tris  OK  OK  OK  Ja Neen  

Var 9  OK  NOK  OK  Ja Neen  

Var 10 OK  OK  OK  Ja Neen  

Var 11  OK  NOK  NOK Neen  Neen  

Var 12  NOK OK  NOK  Neen  Ja 

Var 14 NOK OK  NOK  Neen  Ja 

Var 16 OK  OK  OK  Ja Neen 

Tabel 33: Overzicht uitsluitingscriteria indien er geen goedkeuring komt van het GRUP  
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9.1.2 Evaluatiecriteria  

Evaluatiecriteria criteria   Var 1  Var 2  Var 6 Var 12 Var 14  

Ruimtelijke criteria       

Inpasbaar in GRUP  Niet onderscheidend 

Zuinig ruimtegebruik en beperking versnippering Niet onderscheidend 

Beperking ruimte- impact  Niet nader 
onderzocht 

Niet nader 
onderzocht  

Inname 
woongebied 
(Zelzate) 

Minder 
inname 
woongebied 
(Zelzate) – 
beperking van 
hinder naar 
omwonenden 
door minder 
hoge 
kunstwerken. 

Minder inname 
woongebied 
(Zelzate) – 
beperking van 
hinder naar 
omwonenden 
door minder 
hoge 
kunstwerken. 

Verkeerskundige criteria       

Implementatie wegencategorisering Geen logische 
uitwerking   

Geen logische 
uitwerking   

Ok Ok Ok 

Ontmoediging sluipverkeer Rijkswachtlaan  Geen ontmoediging want zowel 
verkeer van R4 Oost als 
komende van Antwerpen komt 
op rotonde toe en kan 
rechtstreeks Rijkswachtlaan 
inrijden.  

Mogelijk 
sluipverkeer 
door oneigenlijk 
gebruik bypass 
bus 

Mogelijk 
sluipverkeer 
via 
Wachtebekest
raat (cf 
busroute) 
doch deze 
kans is 
beperkter dan 
in de andere 
varianten.  

Mogelijk 
sluipverkeer via 
Wachtebekestr
aat (cf 
busroute) doch 
deze kans is 
beperkter dan 
in de andere 
varianten. 

Scheiding woon-werkverkeer  Er is sterke 
menging  

Er is sterke 
menging 

Er is menging  Er is menging Er is menging 
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Evaluatiecriteria criteria   Var 1  Var 2  Var 6 Var 12 Var 14  

Doorstroming hulpdiensten  Niet nader 
onderzocht 

Niet nader 
onderzocht  

Via bypass 
Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via bypass 
Rijkswachtlaan    

Via bypass 
Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via 
Wachtbekestr
aat 

Via bypass 
Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via 
Wachtbekestra
at 

Voldaan aan verkeersveiligheidsvoorschriften  Niet onderscheidend 

Leesbare routes  Neen  Neen  Ok Ok Ok  

Beperking gevaarlijke conflicten Door menging en conflicten 
tussen doorgaand en lokaal 
verkeer ontstaat kans op 
gevaarlijke conflicten 

Ok  

Afkoppeling industriegebieden aan op-en afrit Niet onderscheidend 

Vlotte fietssnelwegen Niet onderscheidend 

BFF-route tussen Cosmos en Rijkswachtlaan verloopt 
ongelijkgronds 

Niet onderscheidend 

Veilige fietsoversteken over de R4 Oost: ter hoogte van de 
Leegstraat, ter hoogte van Akker en ter hoogte van 
OCAS. 

Niet onderscheidend 

De realisatie van een fietsverbinding Akker – parallelweg 
ten zuiden van N49 

Niet onderscheidend 

Maximale doorstroming voor het openbaar vervoer 
O1,O2,O3 en O4. Maatregelen bij filevorming zijn 
noodzakelijk. 

Niet nader 
onderzocht  

Niet nader 
onderzocht 

Via bypass 
Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via bypass 
Rijkswachtlaan    

Via bypass 
Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via 
Wachtbekestr
aat 

Via bypass 
Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via 
Wachtbekestra
at 

Kostprijs       

Bijkomende kosten Geen 
bijkomende 

Geen 
bijkomende 

Bijkomende 
kosten  

Bijkomende 
kosten  

Beperktere 
bijkomende 
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Evaluatiecriteria criteria   Var 1  Var 2  Var 6 Var 12 Var 14  

kosten  kosten  kosten (niet 
realiseren 
viaduct) 

 

 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 169 | 205 

9.1.3 Voorkeur  

Varianten 1 en 2 worden niet verder weerhouden omwille van de weinig logische uitwerking van de 
categorisering. Door deze niet logische uitwerking treedt er bovendien een sterke menging op van het 
verkeer en is er een hoge kans op gevaarlijke conflicten (menging doorgaang/bestemmingsverkeer, 
lokaal en bovenlokaal verkeer).  

Variant 6 wordt niet weerhouden omwille van de inname van het woongebied te Zelzate en mogelijk 
sluipverkeer door oneigenlijk gebruik bypass bus. Omwille van de lagere bouwkost van variant 14, ten 
aanzien van variant 12, zonder noemenswaardige negatieve effecten op de doorstroming verdient 
variant 14 de voorkeur indien er geen goedkeuring komt van het GRUP. Merk op dat er in dat geval op 
termijn doorstromingproblemen zullen optreden.  

9.1.4 Optimalisaties openbaar vervoer en hulpdiensten  

In variant 14 kunnen volgende optimalisaties toegepast worden voor openbaar vervoer en 
hulpdiensten.  

• Een busbaan vanaf O4 tot net ten noorden van de brug E34 over de R4. Daar splitst de 
busbaan af naar het oosten om over de gaan in de bypass voor het openbaar vervoer (en de 
hulpdiensten). 

• De Wachtebekestraat wordt opgenomen in de busroute om een vlotte busverbinding te 
realiseren tussen Zelzate en R4 Oost, richting Haven. De bus kan komende van de 
Wachtebekestraat invoegen op de R4 via een doorsteek voorbehouden voor openbaar 
vervoer en hulpdiensten. Maatregelen zullen noodzakelijk zijn om sluipverkeer te weren. 

9.1.5 Fietsverkeer  

Naar analogie met het voorkeursscenario wordt: 

• Een dubbelrichtingsfietspad aangelegd ten noorden van de ovonde thv O1. 

• Een dubbelrichtingsfietspad langs de zuidzijde van de rotonde ter hoogte van O2. 

• Er wordt een ongelijkgrondse verbinding gemaakt tussen de Wachtebekestraat en de 
fietsinfrastructuur ten westen van de R4 Oost. De fiets volgt ter hoogte van het complex het 
traject van de bus (tot net voor de doorsteek voor bus en hulpdiensten naar de R4 Oost). 

• De mogelijkheden rondom knooppunt O4 hangt af van de aanleg van het spoor.  
o Zolang er geen spoor gerealiseerd wordt, kan de fietssnelweg F41 (vanuit Moerbeke) 

aansluiten op de fietssnelweg F40 (langs R4 Oost) ter hoogte van de knoop O4 via 
ongelijkvloerse kruisingen.  

o Als het spoor gerealiseerd wordt, zal de fietssnelweg aangesloten worden ter hoogte 
van knoop O4bis (zie ook startnota microniveau O4bis).  

 

9.2 GEEN MEERKOSTEN IN FUNCTIE VAN HET SPOOR  

9.2.1 Uitsluitingscriteria  

Indien later in het proces geoordeeld zou worden dat de meerkosten om af te stemmen op het spoor 
alsnog te hoog zijn in verhouding tot de meerwaarde en dat er, met andere woorden, zou beslist 
worden om binnen het project R4WO hier nog niet op in te zetten, dan vallen de varianten 6, 6bis, 8, 
8tris, 10, 12, 14 en 16 weg als mogelijke variant.  

Bij de varianten 1 tot en met 4 is er kans op terugslag op het hoofdwegennet. Bij de varianten 5, 7 en 
11 ontstaan onaanvaardbare files op R4 Oost, primaire deel. Deze worden bijgevolg evenmin 
weerhouden.  

Varianten 5bis, 7bis en 9 worden weerhouden voor verdere evaluatie.  
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 Meerkost in 
functie van 
spoor 

Geen 
terugslag E34 
/ R4 Oost -
prim I 

Aanvaardbare 
file R4 Oost – 
prim II thv O4  

Weerhouden 
voor verdere 

evaluatie  

GRUP nodig?  

Var 1 (Raamplan)  Neen  NOK  NOK Neen  Neen  

Var 2 (AWV)  Neen  NOK  NOK Neen  Neen  

Var 3 Neen  NOK  NOK  Neen  Neen  

Var 4 Neen NOK  NOK Neen  Neen 

Var 5 Neen  OK  NOK  Neen  Neen  

Var 5bis  Neen OK  OK ja  Ja 

Var 6 Ja NOK NOK  Neen  Neen  

Var 6bis  Ja  OK OK Neen Ja  

Var 7 Neen OK NOK  Neen  Ja 

Var 7bis  Neen  OK  OK  Ja   Ja 

Var 8  Ja Ok  NOK  Neen  Ja 

Var 8 tris  Ja OK  OK  Neen  Ja 

Var 9  Neen OK  OK  Ja Ja 

Var 10 Ja  OK  OK  Neen  Ja 

Var 11  Neen OK  NOK Neen  Neen  

Var 12  Ja  NOK NOK  Neen  Neen  

Var 14 Ja  OK NOK  Neen  Neen  

Var 16 Ja  OK  OK  Neen  Ja 

Tabel 34: Overzicht uitsluitingscriteria indien geen meerkosten in functie van spoor 
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9.2.2 Evaluatiecriteria  

Evaluatiecriteria criteria   Var 5bis  Var 7bis   Var 9  

Ruimtelijke criteria     

Inpasbaar binnen bestaand GRUP  Neen  Neen  Neen  

Zuinig ruimtegebruik en beperking 
versnippering 

Stromen van en naar N449 
worden ruimtelijk uit elkaar 
gelegd. 

Stromen van en naar N449 
worden ruimtelijk gebundeld. 

Stromen van en naar N449 
worden ruimtelijk gebundeld. 

Beperking ruimte- impact  Inname woongebied (Zelzate) Inname woongebied (Zelzate) Minder inname woongebied 
(Zelzate) – beperking van 
hinder naar omwonenden door 
minder hoge kunstwerken.  

 Inname landbouwgrond, meer 
dan andere varianten thv O4 
met bijkomende tak.  

Inname landbouwgrond Inname landbouwgrond 

Verkeerskundige criteria     

Ontmoediging sluipverkeer Rijkswachtlaan  Mogelijk sluipverkeer door 
oneigenlijk gebruik bypass bus. 

Mogelijk sluipverkeer door 
oneigenlijk gebruik bypass bus. 

Mogelijk sluipverkeer via 
Wachtebekestraat (cf busroute) 
doch deze kans is beperkter 
dan in de andere varianten.  

Scheiding woon-werkverkeer  Er is menging.  Er is menging. Door aantakking 
van de N449 thv O4bis (beide 
richtingen) treedt menging hier 
nog sterker op. 

Er is menging. Door aantakking 
van de N449 tht O4bis (beide 
richtingen) treedt menging hier 
nog sterker op. 

Doorstroming hulpdiensten  Via bypass Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via bypass Rijkswachtlaan    

Via bypass Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via bypass Rijkswachtlaan    

Via bypass Kloosterbos – 
Akkerstraat   

Via Wachtbekestraat  

Voldaan aan 
verkeersveiligheidsvoorschriften  

Niet onderscheidend  
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Evaluatiecriteria criteria   Var 5bis  Var 7bis   Var 9  

Leesbare routes en beperking conflicten  Asymmetrische aansluiting 
N449 zorgt voor minder 
leesbaarheid  

Symmetrische aansluiting N449 
zorgt voor betere leesbaarheid 

Symmetrische aansluiting N449 
zorgt voor betere leesbaarheid 

 Niet onderscheidend.  

De rotonde thv O3 geeft meer kans op kop-staart 

Mogelijk snelheidsremmend effect door de rotonde. 

Afkoppeling industriegebieden aan op-en 
afrit  

Niet onderscheidend: Industrie Kloosterbos ontsluit via op-en afrit  

Vlotte fietssnelwegen  Niet onderscheidend  

BFF-route tussen Cosmos en 
Rijkswachtlaan verloopt ongelijkgronds 

Niet onderscheidend 

Veilige fietsoversteken over de R4 Oost: ter 
hoogte van de Leegstraat, ter hoogte van 
Akker en ter hoogte van OCAS. 

Niet onderscheidend 

De realisatie van een fietsverbinding Akker 
– parallelweg ten zuiden van N49 

Niet onderscheidend 

Maximale doorstroming voor het openbaar 
vervoer O1,O2,O3 en O4. Maatregelen bij 
filevorming zijn noodzakelijk. 

Via bypass Rijkswachtlaan  Via bypass Rijkswachtlaan Via Wachtebekestraat  

Kostprijs     

Bijkomende kosten  Niet onderscheidend  
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9.2.3 Voorkeur  

Variant 5bis wordt niet verder behouden omwille van de minder leesbare routes door de 
asymmetrische aansluiting. Dit gaat bovendien gepaard met ruimtelijke versnippering.  

Variant 9 scoort beter dan variant 7 bis omwille van de beperktere ruimteinname en beperking van de 
hinder naar Zelzate toe.  

9.2.4 Optimalisaties openbaar vervoer en hulpdiensten  

In variant 9 kunnen volgende optimalisaties toegepast worden voor openbaar vervoer en 
hulpdiensten.  

• Een busbaan vanaf O4 tot net ten noorden van de brug E34 over de R4. Daar splitst de 
busbaan af naar het oosten om over de gaan in de bypass voor het openbaar vervoer (en de 
hulpdiensten). 

• De Wachtebekestraat wordt opgenomen in de busroute om een vlotte busverbinding te 
realiseren tussen Zelzate en R4 Oost, richting Haven. De bus kan komende van de 
Wachtebekestraat invoegen op de R4 via een doorsteek voorbehouden voor openbaar 
vervoer en hulpdiensten. Maatregelen zullen noodzakelijk zijn om sluipverkeer te weren. 

9.2.5 Fietsverkeer  

Naar analogie met het voorkeursscenario wordt: 

• Er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd ten noorden van de ovonde thv O1. 

• Er een dubbelrichtingsfietspad langs de zuidzijde van de rotonde ter hoogte van O2. 

• Ter hoogte van de rotonde thv O3 wordt er een ongelijkgrondse verbinding gerealiseerd 
tussen de Wachtebekestraat en de fietsinfrastructuur ten westen van de R4 Oost. De fiets 
volgt ter hoogte van het complex het traject van de bus (tot net voor de doorsteek voor bus en 
hulpdiensten naar de R4 Oost).  

• De mogelijkheden rondom knooppunt O4 hangt af van de aanleg van het spoor.  
o Zolang er geen spoor gerealiseerd wordt, kan de fietssnelweg F41 (vanuit Moerbeke) 

aansluiten op de fietssnelweg F40 (langs R4 Oost) ter hoogte van de knoop O4 via 
ongelijkvloerse kruisingen.  

o Als het spoor gerealiseerd wordt, zal de fietssnelweg aangesloten worden ter hoogte 
van knoop O4bis (zie ook startnota microniveau O4bis).  

9.3 GEEN GOEDKEURING GRUP EN GEEN MEERKOSTEN IN FUNCTIE VAN HET 
SPOOR  

9.3.1 Uitsluitingscriteria  

Uit onderstaande tabel blijkt dat de varianten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 en 14 inpasbaar zijn binnen de 
huidige GRUP-contouren. De overige worden geschrapt als mogelijkheid.  

De varianten 6, 6bis, 8, 8tris, 10 en 16 vallen bijkomend weg als mogelijke variant omwille van de 
meerkost in functie van het spoor.  

De varianten 1 tot en met 4 worden niet weerhouden omwille van de kans op terugslag op het hogere 
wegennet.  

Varianten 5 en 11 worden weerhouden voor verdere evaluatie. Merk op dat er in deze varianten 
onaanvaardbare files ontstaan op het primaire deel van de R4 Oost.  
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 GRUP nodig?  Meerkost in 
functie van 
spoor 

Geen 
terugslag E34 
/ R4 Oost -
prim I 

Aanvaardbare 
file R4 Oost – 
prim II thv O4  

Weerhouden 
voor verdere 

evaluatie  

Var 1 (Raamplan)  Neen  Neen  NOK  NOK Neen  

Var 2 (AWV)  Neen  Neen  NOK  NOK Neen  

Var 3 Neen  Neen  NOK  NOK  Neen  

Var 4 Neen Neen NOK  NOK Neen  

Var 5 Neen  Neen  OK  NOK  Ja 

Var 5bis  Ja Neen OK  OK Neen  

Var 6 Neen  Ja NOK NOK  Neen  

Var 6bis  Ja  Ja  OK OK Ja  

Var 7 Ja Neen OK NOK  Neen  

Var 7bis  Ja Neen  OK  OK  Neen  

Var 8  Ja Ja Ok  NOK  Neen  

Var 8 tris  Ja Ja OK  OK  Ja  

Var 9  Ja Neen OK  OK  Neen  

Var 10 Ja Ja  OK  OK  Ja  

Var 11  Neen  Neen OK  NOK ja 

Var 12  Neen  Ja  NOK NOK  Neen  

Var 14 Neen  Ja  OK NOK  Neen  

Var 16 Ja Ja  OK  OK  Ja  

Tabel 35: Overzicht uitsluitingscriteria indien geen goedkeuring GRUP en indien geen 

meerkosten in functie van het spoor  
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9.3.2 Evaluatiecriteria  

Evaluatiecriteria criteria   Var 5  Var 11 

Ruimtelijke criteria    

Inpasbaar in GRUP  Niet onderscheidend  

  

Zuinig ruimtegebruik en beperking versnippering Niet onderscheidend  

Beperking ruimte- impact  Inname woongebied (Zelzate) Minder inname woongebied (Zelzate) – 
beperking van hinder naar omwonenden door 
minder hoge kunstwerken.  

 Niet onderscheidend 

Verkeerskundige criteria    

Implementatie wegencategorisering Niet onderscheidend  

Ontmoediging sluipverkeer Rijkswachtlaan  Mogelijk sluipverkeer door oneigenlijk 
gebruik bypass bus 

Mogelijk sluipverkeer via Wachtebekestraat (cf 
busroute) doch deze kans is beperkter dan in de 
andere varianten.  

Scheiding woon-werkverkeer  Niet onderscheidend 

Doorstroming hulpdiensten  Via bypass Kloosterbos – Akkerstraat   

Via bypass Rijkswachtlaan    

Via bypass Kloosterbos – Akkerstraat   

Via Wachtbekestraat 

Voldaan aan verkeersveiligheidsvoorschriften Niet onderscheidend  

Leesbare routes Niet onderscheidend 

Beperking gevaarlijke conflicten Niet onderscheidend  

Afkoppeling industriegebieden aan op-en afrit Niet onderscheidend 

Vlotte fietssnelwegen Niet onderscheidend  

BFF-route tussen Cosmos en Rijkswachtlaan 
verloopt ongelijkgronds 

Niet onderscheidend 

Veilige fietsoversteken over de R4 Oost: ter hoogte Niet onderscheidend  
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Evaluatiecriteria criteria   Var 5  Var 11 

van de Leegstraat, ter hoogte van Akker en ter 
hoogte van OCAS 

De realisatie van een fietsverbinding Akker – 
parallelweg ten zuiden van N49 

Niet onderscheidend 

Maximale doorstroming voor het openbaar vervoer 
O1,O2,O3 en O4. Maatregelen bij filevorming zijn 
noodzakelijk. 

Via bypass Rijkswachtlaan Via Wachtebekestraat  

Kostprijs    

Bijkomende kosten  Niet onderscheidend  
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9.3.3 Voorkeur  

Op basis van bovenstaande evaluatie gaat de voorkeur naar variant 11 indien er geen GRUP wordt 
goedgekeurd en indien er geen rekening gehouden worden met de meerkosten in functie van het 
spoor. Variant 11 scoort beter dan variant 5 omwille van de beperktere ruimteinname en de 
beperktere hinder naar Zelzate toe.  

In deze variant is er een onaanvaardbare file op R4 Oost, deel primaire weg type II; ter hoogte van 
O4.  

Bij de doorrekeningen van de microsimulaties werden sensitiviteitstoetsen uitgevoerd voor de 
doorrekeningen (zie deel 9 Bijlage, 2). Voor variant 5 blijkt dat er zelfs bij 30% minder verkeer toch 
nog onaanvaardbare files ontstaan op R4 Oost, primaire II thv O4.  

9.3.4 Optimalisaties openbaar vervoer en hulpdiensten  

In variant 11 kunnen volgende optimalisaties toegepast worden voor openbaar vervoer en 
hulpdiensten.  

• Een busbaan vanaf O4 tot net ten noorden van de brug E34 over de R4. Daar splitst de 
busbaan af naar het oosten om over de gaan in de bypass voor het openbaar vervoer (en de 
hulpdiensten). 

• De Wachtebekestraat wordt opgenomen in de busroute om een vlotte busverbinding te 
realiseren tussen Zelzate en R4 Oost, richting Haven. De bus kan komende van de 
Wachtebekestraat invoegen op de R4 via een doorsteek voorbehouden voor openbaar 
vervoer en hulpdiensten. Maatregelen zullen noodzakelijk zijn om sluipverkeer te weren. 

9.3.5 Fietsverkeer  

Naar analogie met het voorkeursscenario wordt: 

• Een dubbelrichtingsfietspad aangelegd ten noorden van de ovonde thv O1. 

• Een dubbelrichtingsfietspad langs de zuidzijde van de rotonde ter hoogte van O2. 

• Ter hoogte van de rotonde thv O3 wordt er een ongelijkgrondse verbinding gerealiseerd 
tussen de Wachtebekestraat en de fietsinfrastructuur ten westen van de R4 Oost. De fiets 
volgt ter hoogte van het complex het traject van de bus (tot net voor de doorsteek voor bus en 
hulpdiensten naar de R4 Oost). 

• De mogelijkheden rondom knooppunt O4 hangt af van de aanleg van het spoor.  
o Zolang er geen spoor gerealiseerd wordt, kan de fietssnelweg F41 (vanuit Moerbeke) 

aansluiten op de fietssnelweg F40 (langs R4 Oost) ter hoogte van de knoop O4 via 
ongelijkvloerse kruisingen.  

o Als het spoor gerealiseerd wordt, zal de fietssnelweg aangesloten worden ter hoogte 
van knoop O4bis (zie ook startnota microniveau O4bis).  
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

De voorkeur gaat naar variant 10 of 16. 

De zone O1 – O2 is in beide concepten hetzelfde. 

 

De R4 Oost en de Tractaatweg 
komen in elkaars verlengde te 
liggen. Deze primaire as gaat 
onder de kruispunten met de 
Leegstraat en de Kanaalstraat 
enerzijds (O1) en met de 
Rijkswachtlaan en Akker 
anderzijds (O2). De uitwisseling 
tussen deze primaire as en 
Zelzate gebeurt via op- en afritten 
(en bijbehorende weefvakken) 
tussen knopen O1 en O2, en dit 
zowel vanuit de richting Gent als 
vanuit de richting Nederland.  
Specifiek voor de ontsluiting van 
Zelzate, wordt een langgerekte 
ovonde voorzien tussen knopen 
O1 en O2. Tussen beide knopen 
worden vanaf de parallelstructuur 
van de ovonde (met weefvakken) 
naar/van de R4 voorzien. Verkeer 
komende van Nederland, met 
Zelzate als bestemming zal via 
de afrit van de R4 en de 
parallelstructuur van de ovonde 
terecht komen op knoop O2 
(Rijkswachtlaan). Verkeer van 
Gent, eveneens met bestemming 
Zelzate, zal terecht komen op 
knoop O1 (Kanaalstraat). Verkeer 
naar/van Zelzate wordt m.a.w. 
beter gespreid over de beide 
knopen. 

Figuur 114: Voorkeursvariant 10  

Voor de uitwisseling E34 – R4 Oost primaire I gedeelte worden in variant 10 volgende 
ingrepen voorzien: 

• Nieuwe oprit van de R4 Oost naar de E34 richting Brugge; 

• Nieuwe tunnel onder de E34 en de R4 Oost primaire II gedeelte voor de beweging E34 
komende uit Brugge naar R4 Oost richting Zelzate en Nederland; 

• Nieuw viaduct over de E34 voor de beweging vanuit Zelzate / Nederland naar de E34 
richting Antwerpen; 

• Nieuwe afrit van de E34 komende uit Antwerpen naar Zelzate en Nederland. Deze 
sluit aan op de onderdoorgang onder de Rijkswachtlaan. 
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Ter hoogte van de rotonde Cosmos (O4) maakt het gedeelte van de R4 Oost ten zuiden van 
de E34 (primaire II gedeelte) de uitwisseling met de E34. De bestaande afrit komende uit 
Antwerpen wordt via een nieuwe onderdoorgang onder de E34 naar de rotonde geleid. Idem 
voor de oprit richting Brugge. Voor de richting Antwerpen wordt een nieuwe oprit voorzien in 
de noordoostelijke kwadrant. De bestaande afrit komende van Brugge blijft behouden.Vanuit 
Brugge zijn er dus twee afritten (via de tunnel (richting Zelzate) en via O4. Beide zijn 
noodzakelijk.   

Verkeer van de Haven van Gent naar Zelzate of Nederland passeert ook de rotonde Cosmos 
en wordt onder de E34 geleid en naar de onderdoorgang van de Rijkswachtlaan. Verkeer van 
Zelzate of Nederland naar de Haven van Gent rijdt onder de onderdoorgang van de 
Rijkswachtlaan, onder de E34 en moet de rotonde Cosmos passeren. 

Om de rotonde verder te onlasten en de doorstroming te bevorderen, wordt de N449 verlegt 
en zal deze aangesloten worden op de knoop O4bis aan Arcelor Mittal. 

 

 

Variant 16 is qua ontsluiting 
Zelzate (zone O1-O2) identiek 
aan variant 10. 

Ook de uitwisseling met tussen 
de E34 en het primaire I gedeelte 
van de R4 Oost  ziet er zeer 
gelijkaardig uit. In afwijking op 
variant 10 wordt hier geen viaduct 
voorzien voor verkeer van 
Zelzate of Nederland naar 
Antwerpen. Voor deze beweging 
wordt gebruik gemaakt van de 
huidige oprit die ter hoogte van 
de geplande tunnel wel dient 
aangepast te worden (met 
invoeging voorbij de tunnel, 
ongeveer ter hoogte van de brug 
over de E34). 

De uitwisseling tussen de R4 
Oost kant Haven (primaire II 
gedeelte) en de E34 is dan weer 
gelijk aan variant 10. Ook hier 
wordt de N449 verlegd naar de 
knoop O4bis. 

Figuur 115: Voorkeursvariant 16  

Het bedrijventerrein Kloosterbos ontsluit in beide varianten via de op-en afrit van de R4 Oost kant 
Haven (afrit komende van kant Antwerpen, oprit richting Brugge). 
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Het bedrijventerrein Rosteyne (alsook Ocas) ontsluit op de afrit komende van E34 Brugge naar de R4 
Oost kant Haven. In variant 10 wordt deze as daarbij niet meer gebruikt als oprit richting Antwerpen, in 
variant 16 betreft dit wel de oprit richting Antwerpen voor verkeer komende uit de richting van Zelzate 
en Nederland. 

Voor het busverkeer worden zowel in variant 10 als 16 bypassen voorzien (zie blauwe lijnen op 
bovenstaande figuur): 

• tussen O3 en O2 ten oosten van de R4 Oost (richting Zelzate);  

• ter hoogte van O2 (doorsteek);  

• tussen de Wachtebekestraat en de R4 (richting Gent); 

Maatregelen zullen noodzakelijk zijn om oneigenlijk gebruik (sluipverkeer) te weren. 

Voor de fietsers wordt volgende infrastructuur voorzien zowel in varian 10 als 16:  

• Aan de knoop O1 : een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen ten noorden van de ovonde;  

• Ter hoogte van knoop O2: een dubbelrichtingsfietspad die langs de zuidzijde van de rotonde;  

• Een fietsverbinding tussen knoop O3 en de fietssnelwegen. Deze kruisen ongelijkvoers met 
de wegeninfrastructuur. 

Hieronder nog enkele meer gedetailleerde figuren. 

 

Variant 10 én 16. 

Op de knoop O1 wordt een ovonde voorzien. De 
ovonde faciliteert ook eventuele keerbewegingen. 
De ovonde bestaat uit twee rijstroken. De 
aantakkende wegen bestaan telkens uit één 
rijstrook, behalve de Kanaalstraat. Deze bestaat 
uit twee rijstroken. 

De R4 gaat hier onderdoor met 2 rijstroken in elke 
richting. 

 

Figuur 116: Knoop O1 variant 10 én 16  
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Variant 10 én 16 

Op de knoop O2 takt de Rijkswachtlaan en Akker 
aan. Deze assen bestaan uit 1 rijstrook per 
richting. Voor het openbaar vervoer en de 
hulpdiensten wordt een doorsteek voorzien.   

De R4 gaat hier onderderdoor met 2 rijstroken in 
elke richting. 

Figuur 117: Knoop O2 variant 10 én 16 

 

Variant 10. 

Knoop O3 Uitwisseling met E34 : 

• Tunnel voor Brugge – NL 

• Nieuwe oprit voor NL – Brugge 

• Nieuwe afrit voor Antwerpen – NL 

• Nieuw viaduct voor NL – Antwerpen 

Bovenstaande bewegingen telkens met 1 
rijstrook. 

Figuur 118: Knoop O3 variant 10  
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Variant 16. 

Knoop O3 Uitwisseling met E34: 

• Tunnel voor Brugge – NL 

• Nieuwe oprit voor NL – Brugge 

• Nieuwe afrit voor Antwerpen – NL 

• Aanpassing bestaande oprit voor NL – 
Antwerpen. Dit verkeer zit ter hoogte van 
de E34 samen met het verkeer voor de 
R4 Oost Haven op de 2 rijstroken die 
onder de E34 doorgaan. 

Bovenstaande bewegingen telkens met 1 
rijstrook. 

Figuur 119: Knoop O3 variant 16  

 Variant 16.  

Figuur 120: Aanpassing bestaande oprit richting Antwerpen20- variant 16 

  

                                                      

20 De figuur betreft een uittreksel uit het model van de microsimulatie. De oprit zal in werkelijkheid nog 
iets verder richting Antwerpen pas kunnen invoegen op de E34. 
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Variant 10 
De rotonde Cosmos is een tweestrooksrotonde. 
De R4 takt zowel aan de noordzijde als aan de 
zuidzijde aan met twee rijstroken (in beide 
richtingen). De andere takken bestaan uit 
1 rijstrook per richting. Er worden bypasses 
voorzien voor verkeer komende van de afrit E34 
komende van kant Brugge en voor verkeer 
komende van R4 Haven.  
 

Figuur 121: Knoop O4 variant 10  

 

Variant 16. 
De rotonde Cosmos is een tweestrooksrotonde. 
De R4 takt aan de noordzijde voor toekomend 
verkeer aan met 1 rijstrook met daarnaast de 
bypass richting Antwerpen. Vertrekkend verkeer 
krijgt 2 rijstroken. In de zuidzijde takt de R4 aan 
met twee rijstroken (in beide richtingen). De 
andere takken bestaan uit 1 rijstrook per richting. 
Er worden ook bypasses voorzien voor verkeer 
komende van de afrit E34 komende van kant 
Brugge en voor verkeer komende van R4 Haven.  
 

Figuur 122: Knoop O4 variant 16  
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2 TYPEDWARSPROFIELEN 

De verdere technische vertaling van het voorkeursconcept hebben onderstaande dwarsprofielen 
opgeleverd. Deze dienen verder uitgewerkt in fase projectnota. 

Uit deze verdere uitwerking, blijkt dat – rekening houdend met de nodige reservatie voor de geplande 
spoorlijn L204 – ter hoogte van O1 onvoldoende ruimte beschikbaar is om een 2 x 2 te realiseren met 
vluchtstroken. In die zone wordt een profiel zonder redresseerstroken voorzien. 
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Thv 01-02  
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thv O3 (variant 10 met viaduct).  
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3 LENGTEPROFIEL 

De verdere technische vertaling van het voorkeursconcept heeft uitgewezen dat een ontwerp met een 
ontwerpsnelheid van 100 km/u zoals vooropgesteld voor de R4 Oost niet haalbaar is in de zone O1 – 
O4. De inpassing van de weefstroken gecombineerd met de opeenvolging van insleuvingen (met 
bochten in het vertikaal alignement) laat dit niet toe. Een ontwerp met ontwerpsnelheid van 70 km/u is 
wel inpasbaar. Deze lagere ontwerp- en toegelaten snelheid is in deze zone met een veelheid aan 
veranderingen en beslissingen die door de automobilist genomen moeten worden, zeker ook te 
verantwoorden. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDERE UITWERKING 

In het kader van het DBFM-bestek zullen een aantal ontwerphandboeken in combinatie met een 
programma van eisen, worden uitgewerkt waarin de eisen t.a.v. het project worden vertaald. Het is 
niet de bedoeling om deze eisen reeds in de startnota op te lijsten. Er zullen in kader van de 
projectnota mogelijk nog wijzigingen gebeuren aan de voorkeursvariant afhankelijk van de 
openstaande varianten voor bepaalde knopen of segmenten. 

In die zin worden in de startnota reeds een aantal aandachtspunten opgelijst i.f.v. de verdere 
uitwerking. Deze kunnen in een latere fase verfijnd en vertaald worden naar eisen. 

De hieronder opgesomde aandachtspunten moeten beschouwd worden als een samenvattend 
overzicht van alle aspecten die relevant zij bij de verdere uitwerking van de concepten op meso- en 
microniveau. In die zin worden ook een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden herhaald uit 
deel 5 van deze nota. 

1 RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN 

• Concrete afstemming met de plannen van de doortrekking van de spoorlijn L204.  

• Rekening houdend met de uitbouw van spoorlijn L77 (verre toekomst). 

• GRUP- contour afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West die 
gedeeltelijk zal herzien worden door de opmaak van een nieuw GRUP. 

• Voorzien van ruimte voor een vrachtwagenparking is een meerwaarde. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

• De selectie van de R4 Oost ten noorden van A11/E34/N49 als primaire weg I. 

• De selectie van de R4 Oost ten zuiden van A11/E34/N49 als primaire weg II. 

• Conform de visie van het Vlaams Vrachtroutenetwerk wordt de R4 Oost vanaf de 
A11/E34/N49 zuidwaarts aangeduid als hoofdvrachtroute A. De A11/E34/N49 zelf alsook de 
delen van de R4 Oost ten noorden ervan tot aan knooppunt O1 zijn geselecteerd als deel van 
het hoofdvrachtroutenet. Aan knooppunt O1 gaat de R4 over in een vrachtroute van het type 1 
door middel van een regionaal knooppunt. In die zin hebben de verschillen knopen van dit 
complex een significante functie te vervullen voor het vrachtverkeer. 

• Het ontwerp voldoet aan de vigerende verkeersveiligheidsvoorschriften voor alle 
weggebruikers. 

• Fietspad over lange afstand ten westen van de R4, functionele fietsroute rond O1, O3 en O4 
en hoofdroutes, fietscorridors en -snelwegen rond O4. 

• Aandacht voor een verkeersveilig verloop van de verkeersstromen tussen O2 enerzijds en 
E34 en R4 Oost anderzijds.   

• Verkeersveiligheid thv de Leegstraat-Kanaalstraat aangezien er geen vluchtstroken kunnen 
gerealiseerd worden.  

3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

• Hoge grondwaterstand t.h.v. O1 en O2. 

• Uitgangspunten m.b.t. uitzonderlijk vervoer respecteren. 

• Onder onderdoorgangen O1 en O2 worden pompkelders met buffercapaciteit voorzien. 

• Inpassing van het typeprofiel voor de R4 Oost meer bepaald ter hoogte van de 
onderdoorgangen. 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 189 | 205 

 

• Verdere uitwerking van de aanpassing van de oprit richting Antwerpen naast de geplande 
tunnel (variant 16). 

• Verdere uitwerking van het lengteprofiel van de R4 Oost alsook van de E34. 

• Verder uitwerking van de maatregelen voor het openbaar vervoer (busbanen en -doorsteken). 

• Verdere analyse randvoorwaarden hulpdiensten (o.a. vrije ruimteprofielen). 

• Uitwerking voetgangersinfrastructuur en verdere uitwerking fietsinfrastructuur. 

• Inpassing van geluidswerende ingrepen conform de bepalingen uit de MER. 

• Fasering en minder hinder met onder andere beschikbaarheid rijstroken tijdens werken. 

• Nutsleidingen rond de verschillende knooppunten met onder afstemming op de geplande 
ingrepen voor de ontkoppeling van de industriezone Rosteyne. 

• … 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 CAPACITEITSBEREKENINGEN VARIANTEN  

1.1 CAPACITEITSBEREKENING ROTONDE O2 (VARIANT 1 (RAAMPLAN)) 

Onderstaand wordt een capaciteitstoets gedaan voor de rotonde ter hoogte van O2, zoals voorzien in 
variant 1 (Raamplan). Voor de analyse van deze variant is een specifieke doorrekening van het 
macromodel voorhanden Raamplan – Variant 1721 waaruit de intensiteiten voor een maatgevende 
avondspits gehaald kunnen worden.  

Tak Intensiteit AS (pae) 

Aantakkingen  

• Stroom vanaf O1/R4  507 

• Stroom naar O1/R4 1643 

• Naar Rijkswachtlaan 466 

• Vanaf Rijkswachtlaan 356 

• Naar Kloosterbos  10 

• Vanaf Kloosterbos 320 

• Stroom vanaf O3/R4 1911 

• Stroom naar O3/R4 975 

Tabel 36: Macromodel situatie 2020 Raamplan – intensiteiten maatgevende avondspits (bron: 

AWV Oost-Vlaanderen, macromodel variant 17) 

                                                      

21 Variant 17 = R4O: BAU2020 met knopen O1234 volgens raamplan 2x2, met brug rechtdoor over 
Euro-silo’s richting Zelzate. R4O = 90 km/uur R4W: BAU2020 met voorkeursscenario R4-N456 en 
brug N458., R4W: 120 km per uur.  
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Figuur 123: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 Raamplan (maatgevende 

avondspits knoop O2) 

De analyse met de capaciteitsformule van Bovy leert dat deze inrichting geen baat haalt uit de aanleg 
van een rotonde. De takken C en D uit de analyse, welke overeenkomen met de aansluiting van de 
R4 vanaf O3 en Kloosterbos, krijgen te maken met een overbelasting tijdens de avondspits. Om deze 
reden kan ook gesteld worden dat de variant Raamplan in het kader van de inrichting van knopen O1-
O2-O3-O4 niet naar behoren zal functioneren.  

De figuren geven aan dat een tweestrookrotonde geen goede verkeersafwikkeling heeft. Ter hoogte 
van tak C (noordelijke tak, verkeer komende van Zelzate, richting E34- en tak D (Kloosterbos) en afrit 
E34) ontstaat een overbelasting.  
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Figuur 124: Conflictpuntbelasting Raamplan knoop O2 – AS 

 

Figuur 125: Capaciteitsformule van Bovy Raamplan knoop O2 – AS 
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1.2 CAPACITEITSBEREKENING ROTONDE O2 (VARIANT 2 (AWV))  

Onderstaand wordt een capaciteitstoets gedaan voor de rotonde ter hoogte van O2, zoals voorzien in 
de variant 2 (AWV). Voor de analyse van deze variant is gebruik gemaakt van de doorrekening in het 
macromodel versie 4122 waaruit de intensiteiten voor een maatgevende avondspits gehaald kunnen 
worden.  

De analyse met de capaciteitsformule van Bovy leert dat deze inrichting te hoge intensiteiten geeft 
voor tak D (of de aansluiting van de afrit komende van Antwerpen met een bestemming te Zelzate en 
Kloosterbos). Om deze reden kan ook gesteld worden dat de variant AWV niet naar behoren zal 
functioneren.  

CONFLICTPUNTBELASTING ROTONDE

Gemeente : Gent/Zelzate             Berekening voor het jaar: 2020

Prjct.nr. : R4WO             Verwachte groei:

Straat : Tak A : kant O1

Tak B : Rijkswachtlaan

Tak C : oprit ri  Brugge en afrit R4 oost 

Tak D : afrit E34 komende van Antwerpen 

Tel  gegevens  per tak per richting

totaal aantal overstekende voetgangers           TAK A

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond

201.53 0 5.02 261.29

0 0

4/4 rond 0 651.53 1/4 rond

3/4 rond 51.41 111.22 1/2 rond

1/2 rond 0 378.39 3/4 rond

1/4rond 305.8              0 4/4 rond

TAK B TAK D

0

0

411.47 152.8 0 0.5

4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

    TAK C              

A B C D

Conflictpuntbelasting (pae/u) voor 2004 1646 1430 2021

Som naderingsrichtingen (mvt/etm) 25309.6

Vuistregels:

max. conflictpuntbelasting max. som naderingsrichtingen

(pae/uur) (mvt/etm)

enkels trooksrotonde 1500 20.000-25.000

tweestrooksrotonde met enkele toe/afri tten 1800 22.000-30.000

tweestrooksrotonde met dubbele toe/afri tten 2100-2400 35.000-40.000

Conclusie: tweestrooksrotonde met dubbele toe/afritten

Conclusie: Verkeerslichten zijn wenselijk
 

Figuur 126: Conflictpuntbelasting Variant 2 (AWV) knoop O2 – AS 

                                                      

22 = Var 35 (Eventueel bijkomend Raamplan W9 (optie 1 west) - 6 (optie 2 oost) + O1234 = variant 
AWV) 
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CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : Gent/Zelzate             Berekening voor het jaar: 2020

Prjct.nr. : R4WO             Verwachte groei: 0.0%
Tak A : kant O1

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : Rijkswachtlaan

aantal stroken 2 2 2 2 Tak C : oprit ri  Brugge en afrit R4 oost 

aantal toeritten 2 1 2 1 Tak D : afrit E34 komende van Antwerpen 

binnenstraal 16 16 16 16 A B C D

buitenstraal 25 25 25 25 Intensiteit op toerit (pae/u) 468 357 565 1141

breedte midden geleider 15 2.5 15 2.5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 1054 1056 318 877

bypass nee nee nee nee Intensiteit op afrit (pae/u) 964 466 1096 6

 

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2020 - Alpha-waarde 0.10 0.10 0.10 0.10

                    TAK A - Beta-waarde 0.70 0.70 0.70 0.70

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 0.65 1.00 0.65 1.00

202 0 5 261

Capaciteit toerit (pae/u) 1167 801 1854 954

                         A Verzadiging op toerit 40% 45% 30% 120%

4/4 rond 0 652 1/4 rond

3/4 rond 51         B        D 111 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) 671 508 1279 1014

1/2 rond 0 378 3/4 rond Verzadiging op ring 70% 70% 44% 112%

1/4rond 306              0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling goed goed goed overbelast

411 153 0 1

4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

 

Figuur 127: Capaciteitsformule van Bovy variant 1 (Raamplan) knoop O2 – AS 

De figuren geven aan dat een tweestrookrotonde geen goede verkeersafwikkeling heeft. Ter hoogte 
van tak D (Kloosterbos en afrit E34) ontstaat een overbelasting.  

1.3 CAPACITEITSBEREKENINGEN O1 EN O2 (VARIANTEN 3 TEM 8TRIS) 

Onderstaand worden de resultaten van een aantal capaciteitstoetsen weergegeven. Merk op dat er 
vervolgens microsimulaties werd opgemaakt voor de varianten 4 en volgende, waardoor een 
vollediger beeld kan verkregen worden op de verkeersafwikkeling van de varianten.  

1.3.1 Ovonde ter hoogte van O1  

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersafwikkeling, dient gebruik te worden gemaakt 
van de gegevens die uit het macromodel werden gegenereerd voor de situatie 2020 na realisatie van 
het project R4WO (Var 15). Onderstaande figuur en tabel verduidelijken de verwachte 
verkeersintensiteiten op de verschillende takken en segmenten van de ovonde voor de maatgevende 
avondspits (die is in totaliteit drukker dan de ochtendspits). 

Tak Intensiteit AS (pae) 

Ovonde  

• Tussen Leegstraat oost en Kanaalstraat 769 

• Tussen Kanaalstraat en Leegstraat west 797 

• Tussen oprit R4 en afrit R4 33 

Aantakkingen  

• Kanaalstraat naar ovonde 359 

• Ovonde naar Kanaalstraat 331 

• Leegstraat west naar ovonde 101 

• Ovonde naar Leegstraat west 171 

• Oprit R4 694 
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Tak Intensiteit AS (pae) 

• Afrit R4 741 

• Leegstraat oost naar ovonde 77 

• Ovonde naar Leegstraat oost 82 

Tabel 37: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – intensiteiten maatgevende 

avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 

 

Figuur 128: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

(maatgevende avondspits knoop O1) bij ovonde oplossing 

De intensiteiten voor 2020 geven een maximale belasting van de takken tot 53% tijdens de avondspits 
berekend met de formule van Bovy en rekening houdend met een dubbelstrooksovonde zonder 
bypasses. De hoogste belasting tussen twee aansluitingen bedraagt 55%. Een ovonde op deze 
locatie werkt dus vlot, rekening houdend met de intensiteiten zoals voorzien voor 2020. Op basis van 
de conflictbelasting is ook het advies om uit het oogpunt van capaciteit geen verkeerslichten te 
voorzien t.h.v. de toeritten. 

Het goed functioneren van deze ovonde wordt ook bevestigd door de simulatieresultaten. In de 
verschillende doorgerekende varianten, die later aan bod komen, worden nooit problemen vastgesteld 
ter hoogte van O1. 
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Figuur 129: Conflictpuntbelasting dubbelstrooksovonde knoop O1 – AS 

 

Figuur 130: Capaciteitsformule van Bovy voor dubbelstrooksovonde knoop O1 – AS 



 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            

    R4WO-STARTNOTA_201 O1 O2 O3 O4_VERSIE 06_RMC 20180529.DOC pag. 197 | 205 

 

1.3.2 Enkelstrookskeerpunt ter hoogte van O2  

Hoger werd aangetoond dat de realisatie van een rotonde ter hoogte van O2, zoals voorgesteld in het 
raamplan leidt tot overbelasting van verschillende takken.  

Eenzelfde gelijkaardige toets gebeurt voor de varianten 3 tot en met 8 tris. Merk op dat er voor 
verschillende varianten (4 tem 10) verkeersimulaties werden opgemaakt die een vollediger beeld 
geven (zie 2).  

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersafwikkeling, dienen de gegevens gebruikt te 
worden die uit het macromodel werden gegenereerd voor de situatie 2020 na realisatie van het project 
R4WO (Var 15). Onderstaande figuur en tabel verduidelijken de verwachte verkeersintensiteiten op de 
verschillende takken en segmenten van knoop O2 voor de maatgevende avondspits (die is in totaliteit 
drukker dan de ochtendspits). 

Tak Intensiteit AS (pae) 

Ovonde  

• Stroom vanaf O1 234 

• Stroom naar O1 152 

• Stroom vanaf R4 268 

• Stroom naar R4 112 

Aantakkingen  

• Naar Rijkswachtlaan 320 

• Vanaf Rijkswachtlaan 134 

• Naar Akker 103 

• Vanaf Akker 50 

Tabel 38: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – intensiteiten maatgevende 

avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 

 

Figuur 131: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

(maatgevende avondspits knoop O2)  
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De intensiteiten voor 2020 geven een maximale belasting van de takken tot 34% tijdens de avondspits 
berekend met de formule van Bovy en rekening houdend met een enkelstrookskeerpunt zonder 
bypasses. De hoogste belasting tussen twee aansluitingen bedraagt 35%. Dit type uitwisseling op 
deze locatie werkt dus vlot, rekening houdend met de intensiteiten zoals voorzien voor 2020. Op basis 
van de conflictbelasting is ook het advies om uit het oogpunt van capaciteit geen verkeerslichten te 
voorzien t.h.v. de toeritten. 

Het goed functioneren van deze knoop wordt ook bevestigd door de simulatieresultaten. In de 
verschillende doorgerekende varianten, die later aan bod komen, worden nooit problemen vastgesteld 
ter hoogte van O2 waar deze inrichting gehanteerd wordt. In sommige simulaties waar voor het OV 
een bypass gebruikt wordt die aansluit op Akker vanuit het zuiden, wordt ter hoogte van dit keerpunt 
nog een doorsteek voorzien tussen Akker en de Rijkswachtlaan. Deze doorsteek is evenwel enkel 
bestemd voor OV en hulpdiensten en zal daarom de werking van dit keerpunt en de hieronder 
uitgevoerde analyses vrijwel niet beïnvloeden. 

 

Figuur 132: Conflictpuntbelasting enkelstrooksovonde knoop O2 – AS 
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Figuur 133: Capaciteitsformule van Bovy voor enkelstrooksovonde knoop O2 – AS 

1.4 CAPACITEITSBEREKENINGEN KNOOP O3 (VAR 3, 4, 5, 5BIS, 7 EN 7 BIS)  

Voor knoop O3 werden drie verschillende varianten sequentieel bekeken. Omdat de eerste varianten 
een ontoereikende verkeersafwikkeling tot stand brengen worden alternatieven opgezocht. 

Merk op dat er inmiddels een microsimulatie werd opgemaakt voor de varianten 4 en volgende 
waardoor een vollediger beeld kan verkregen worden op de verkeersafwikkeling (zie 2).  

1.4.1 Druppel O3 met oprit E34 ri Brugge aan westzijde (var 3 en 4) 

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersafwikkeling, dient gebruik te worden gemaakt 
van de gegevens die uit het macromodel werden gegenereerd voor de situatie 2020 na realisatie van 
het project R4WO. Onderstaande figuur en tabel verduidelijken de verwachte verkeersintensiteiten op 
de verschillende takken en segmenten van knoop O3 voor de maatgevende avondspits (die is in 
totaliteit drukker dan de ochtendspits). 

Tak Intensiteit AS (pae) 

Rotonde  

• Naar O4 1566 

• Vanaf O4 1426 

Aantakkingen  

• Vanaf R4 Zelzate 1242 

• Naar R4 Zelzate 880 

• Naar E34 richting Brugge 778 

• Naar industriezone Kloosterbos 9 

• Vanaf Industriezone Kloosterbos 565 

Tabel 39: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – intensiteiten maatgevende 

avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
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Figuur 134: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

(maatgevende avondspits knoop O3)  

De intensiteiten voor 2020 geven een maximale belasting van de takken tot 134% tijdens de 
avondspits berekend met de formule van Bovy en rekening houdend met een dubbelstrooksrotonde 
zonder bypasses waar geen verkeer kan vloeien over de ganse ringbeweging. Deze ring is immers 
aan de zuidelijk tak onderbroken. De hoogste belasting tussen twee aansluitingen bedraagt 169%. Dit 
type uitwisseling op deze locatie werkt dus niet goed, rekening houdend met de intensiteiten zoals 
voorzien voor 2020. De doorstroming op de R4 Oost primaire I-gedeelte zou zelfs in gedrang kunnen 
komen wanneer er zich door wachtrijopstapeling naar O3 fileterugslag vormt naar het noorden. Op 
basis van de conflictbelasting is ook het advies om uit het oogpunt van capaciteit geen rotonde in 
deze configuratie te gebruiken maar eerder naar een andere configuratie over te gaan. 

De microsimulaties die later in dit document aan bod komen, tonen ook dat er zich een probleempunt 
vormt ter hoogte van O3 bij het gebruik van deze inrichting. 
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Figuur 135: Conflictpuntbelasting dubbelstrooksrotonde knoop O3 – AS 

 

Figuur 136: Capaciteitsformule van Bovy voor dubbelstrooksrotonde knoop O3 – AS 
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1.4.2 Verkeerslichten ter hoogte van O3 (var 3 en 4)  

Eerder werd aangegeven dat varianten 3 en 4 niet functioneerden bij het voorzien van een rotonde. 
Als derde variant voor de inrichting van knoop O3 wordt ook de aanleg van een 
verkeerslichtengeregeld kruispunt onderzocht. Op basis van de gegevens uit het macromodel 2020 en 
de ICU-berekening kan tot volgende conclusies gekomen worden wanneer een aanvaardbare 
rijstrookindeling bekeken wordt.  

 

De stromen zorgen voor een bezetting van ruim 108% van het kruispunt. Dit wordt als 
onaanvaardbaar beschouwd waardoor deze optie niet verder kan meegenomen worden als mogelijke 
inrichting. 

1.4.3 Druppel O3 met oprit E34 ri Brugge aan oostzijde (var 5, 5bis, 7 en 7bis)  

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersafwikkeling dienen de gegevens gebruikt te 
worden die uit het macromodel werden gegenereerd voor de situatie 2020 na realisatie van het project 
R4WO. Onderstaande figuur en tabel verduidelijken de verwachte verkeersintensiteiten op de 
verschillende takken en segmenten van knoop O3 voor de maatgevende avondspits (die is in totaliteit 
drukker dan de ochtendspits). 
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Tak Intensiteit AS (pae) 

Rotonde  

• Naar O4 1566 

• Vanaf O4 830 

• Bypass 596 

Aantakkingen  

• Vanaf R4 noord 1242 

• Naar R4 noord 880 

• Vanaf Industriezone Kloosterbos 374 

Tabel 40: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – intensiteiten maatgevende 

avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 

 

Figuur 137: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

(maatgevende avondspits knoop O3)  
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De intensiteiten voor 2020 geven een maximale belasting van de takken tot 102% tijdens de 
avondspits berekend met de formule van Bovy en rekening houdend met een dubbelstrooksrotonde 
met bypass. De hoogste belasting tussen twee aansluitingen bedraagt 101%. Dit type uitwisseling op 
deze locatie werkt dus niet geheel vlot, rekening houdend met de intensiteiten zoals voorzien voor 
2020. Uit de overbelasting van de noordelijke tak die toekomt op O3 zou zelfs fileterugslag kunnen 
ontstaan op het primaire I-gedeelte van de R4 Oost. Dit moet ten allen tijd vermeden worden. Op 
basis van de conflictbelasting is ook het advies om uit het oogpunt van capaciteit een 
dubbelstrooksrotonde te gebruiken met dubbele toe- en afritten of naar een andere inrichting over te 
gaan. 

De microsimulaties die na deze eerste toets werden opgemaakt tonen ook dat er zich een 
probleempunt vormt ter hoogte van O3 bij het gebruik van deze inrichting. 

 

Figuur 138: Conflictpuntbelasting dubbelstrooksrotonde knoop O3 – AS 
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Figuur 139: Capaciteitsformule van Bovy voor dubbelstrooksrotonde knoop O3 – AS 

2 RESULTATEN MICROSIMULATIES  

Zie afzonderlijke bijlage. 

3 VERSLAGEN IGBC  

Zie afzonderlijke bijlage. 

Relevant voor knoop O1-O2-O3-O4 zijn de IGBC-vergaderingen van 16/11/2016, 15/12/2016 en 
03/05/2018.  


