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STARTNOTA O4 BIS – TOEGANG ARCELOR 
MITTAL GENT 

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 en 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 4 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. 
 

                                                      
1 Het gedeelte tussen de grens met Nederland en het kruispunt Kanaalstraat – Leegstraat wordt in feite aangeduid als de N423. 
In deze nota wordt hiervan abstractie gemaakt. De hele streng tussen de Nederlandse grens en de kruising met de R4 – 
Eisenhowerlaan wordt in deze nota aangeduid als R4 Oost. 
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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: 

• O1/O2/O3/O4 – 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 knoop O4bis (Arcelor Mittal) op microniveau. Voor een meer globaal 
beeld wordt verwezen naar de nota’s macro en meso. 

                                                      
2 Bepaalde knopen liggen zodanig dicht bij elkaar dat een afzonderlijke bespreking weinig zin heeft, deze knopen 
worden dan ook op microniveau samen besproken. 
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5 BETROKKEN ACTOREN 

Onderstaande actoren werden betrokken bij de opmaak van de startnota van O4bis – Toerit Arcelor 
Mittal: 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

• De Werkvennootschap; 

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

• Provincie Oost-Vlaanderen en Projectbureau Gentse Kanaalzone; 

• Stad Gent; 

• (Gemeente Evergem); 

• Gemeente Zelzate; 

• Gemeente Wachtebeke; 

• Haven van Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Beleid; 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• THV ARCADIS-SBE. 

Betrokken actoren op de stuurgroep 

• De Werkvennootschap; 

• 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; 

• Gemeente Wachtebeke; 

• Haven van Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Beleid; 

• Departement Omgeving - vroegere cel Ruimte alsook vroegere MER; 

• Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

• Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

• THV ARCADIS-SBE. 

Naast bovenstaande actoren vonden ook nog bilaterale overlegmomenten plaats met de 
nutsmaatschappijen en de beheerders van waterlopen. Specifiek voor deze startnota werd ook 
overleg gepleegd met Arcelor Mittal Gent. 
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6 HISTORIEK  

6.1 INLEIDING 

In 1997 werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een wegenstructuur voor Vlaanderen 
vastgelegd. Daarin kregen de R4 West, R4 Oost elk een duidelijk rol en werd bovendien het 
wensbeeld voor een verbinding tussen de R4 West en de R4 Oost nabij het stedelijk weefsel – 
toentertijd de Rodenhuizeverbinding – gedefinieerd. 
In navolging van het structuurplan zijn in de periode 1999 – 2015 verschillende studies uitgevoerd die 
elk een uitspraak deden over de toekomstige invulling en vormgeving van R4 West en R4 Oost en de 
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. Op basis van de 
nodige innames werd een rooilijn voorgesteld. Deze rooilijnenstudie heeft vervolgens geleid tot de 
vastlegging van de GRUP-contouren in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zeehavengebied 
Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West. 

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).  
 
De brug waarmee de R4 Oost over de spoorlijn gaat wordt verlengd zodat een conflictvrije toegang tot 
het bedrijf Arcelor Mittal wordt gecreëerd.  Omwille van de hoge intensiteiten bij ploegenwisselingen is 
een aparte toegang voor Arcelor Mittal te verkiezen.   
 
Over/onder de R4 Oost wordt een fietsverbinding voorzien naar de Gebroeders Naudslaan-N449 
(brug of tunnel).  
 

 

Figuur 1: Uitwerking van het knooppunt volgens het Raamplan (bron: Ontwerp Raamplan) 
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6.3 ROOILIJNSTUDIE  

De eindrapport van de rooilijnstudie 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.  
 
Onderstaande zaken werden opgenomen bij de uitwerking3: 
 
R4 wordt in ophoging tot niveau +1 gebracht ter hoogte van enerzijds de spoorwegkruising en 
anderzijds de onderdoorgang voor de aansluiting naar Sidmar. Tevens wordt de R4 een 20-tal meter 
verplaatst naar het oosten om zo meer ruimte te creëren voor het trompetvormige op- en 
afrittencomplex. De op- en afrit ten oosten van R4 worden in talud (6/4) aangelegd. Er zal veel 
aandacht aan de signalisatie moeten besteed worden daar  de bochtstralen door plaatsgebrek zeer 
beperkt zijn (30 km/u). Daar waar op- en afrit samenkomen wordt er slechts aan 1 zijde een 
pechstrook voorzien. Ten westen van R4 blijft de afrit op maaiveldniveau; de oprit wordt op talud 
geplaatst. 
Onder de R4 worden volgende kokers voorzien:  

- Spoorwegkoker; 
- Koker voor aansluiting met op- en afritten ten oosten van R4; 
- Fietstunnel. 

  
De uitvoering wordt zo voorzien dat er steeds 2x1 rijstroken op de R4 gewaarborgd zijn. Ook de 
verbinding met Sidmar moet gewaarborgd zijn. 

 

Figuur 2: Rooilijn knooppunt O4bis (bron: rooilijnstudie) 
 
De Rooilijnstudie neemt een deel van de interne verdeelweg op terreinen AMG in zonder verder 
oplossingen te geven over hoe de interne infrastructuur moet aangepast worden om alle bewegingen 
mogelijk te houden. 

                                                      
3 In kader van deze studie worden deze randvoorwaarden en keuzes herbekeken en kan hiervan 
afgeweken worden. 
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6.4 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 West en R4 Oost' definitief vastgesteld.  

In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij de Gentse zeehaven wil 
zien ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bestemming van de zone voor primaire weg 
type I en type II, namelijk R4 West en R4 Oost en conceptuele vastlegging van de knopen 
(uitwisselingsknoop of niet). 

Het knooppunt  is gelegen in Artikel 63: zone voor toegangscomplex op primaire weg II. 
Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van het toegangscomplex aan de Arcelor 
Mittal - site op de R4 Oost als primaire weg II evenals voor fiets- en voetpaden, bovengrondse en 
ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

De visies van het Raamplan en de Rooilijnenstudie om een ongelijkvloerse aansluiting te voorzien 
voor Arcelor Mittal Gent (MAG), zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers wordt nog steeds 
onderschreven door de betrokken actoren. Om de impact van deze knoop op de site van Arcelor Mittal 
te beperken wordt echter gevraagd om enkele alternatieven te onderzoeken. 
 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn – samen met de uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van O4bis – 
toerit Arcelor Mittal Gent: 

• Voor R4 Oost wordt ter hoogte van O4bis met een ontwerpsnelheid van 100 km/u rekening 
gehouden. De toegelaten snelheid blijft echter op 90 km/u behouden. 

 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op mesoniveau 
zijn – samen met de uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van O4bis – 
toerit Arcelor Mittal Gent: 

• O4bis dient ter ontsluiting van auto- en vrachtverkeer voor AMG; 

• De fietsverbinding kruist t.h.v. AMG de R4 Oost; 

• Vrije hoogte van 5m70 op de R4 met uitzonderingen waar vervoer een hindernis op hoogte 
kan vermijden door gebruik te maken van de op- en afrit. In dat geval is een vrije hoogte van 
5m10 toegelaten; 

• De inrichting van de fietssnelweg R4 gebeurt volgens de te hanteren standaardwaarden: zie 
startnota Macroniveau; 

o Materiaal: asfalt; 
o Kruising fietssnelweg met lokale wegen type II . Het vademecum schrijft een 

gelijkvloerse kruising voor (met fietsers uit de voorrang), maar de visie van de actoren 
is om hier ambitieuzer mee om te gaan. Er wordt gestreefd naar een ongelijkvloerse 
kruising. Wanneer dit echter ruimtelijk niet inpasbaar is kan een gelijkgrondse kruising 
overwogen worden; 

o Schuwafstanden tot grachten en waterlopen te respecteren van minimaal 1m; 
o Te respecteren erfdienstbaarheidszone tot kruin waterloop: 5,00m4. 

                                                      
4 Door verder overleg met de Polder en andere waterloopbeheerders zijn wat betreft de te respecteren 
afstanden tot waterlopen volgende zaken overeengekomen.  

- Voor de waterlopen buiten Poldergebied: een groenstrook / berm van minimaal 3m tussen 
fietspad en kruin van de waterloop; 

- Voor de waterlopen binnen Poldergebied: indien de langsgracht en waterloop van elkaar 
gescheiden worden, is een afstand van 3m tussen fietspad en kruin van de waterloop 
gecombineerd met een erfdienstbaarheidsstrook van 5m aan de andere kant van de 
waterloop voldoende. Indien de waterloop ook als langsgracht wordt ingeschakeld en dus 
tussen R4 en fietspad ligt, dient een strook van 5m gevrijwaard tussen waterloop en fietspad. 
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• Onderstaand typeprofiel werd weerhouden voor de R4 Oost. Een profiel met vluchtstroken is 
daarbij standaard. Indien langspassage mogelijk is, kan hiervan afgeweken worden. Hier moet 
dan wel een redresseerstrook voorzien worden. 
 

 

Figuur 3: Typedwarsprofiel R4 Oost met vluchtstroken en middenberm 
 
 

Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op microniveau 
zijn – samen met de uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van O4bis – 
toerit Arcelor Mittal Gent: 

• O4 bis zorgt voor de ontsluiting van de N449 Walderdonk naar het hoger wegennet 
(beide richtingen) (cf. startnota op microniveau O1 – O4). 
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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.5 
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. 
 
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. 
 

                                                      
5 Er werd afgesproken voor de doortocht Zelzate een GBC op te richten los van de assen R4 West en R4 Oost, 
de impact van deze doortocht is namelijk voornamelijk van lokaal belang en heeft een belangrijke invloed op het 
centrum van Zelzate.  
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8 PROJECTSITUERING 

 

Figuur 4: Situering knoop O4bis op macroschaal – schematisch 
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Figuur 5: Situering knoop O4bis op macroschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
 

 

Figuur 6: Situering knoop O4bis op mesoschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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Figuur 7: Situering knoop O4bis op microschaal – luchtfoto (bron: maps.google.be) 
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Zie ook macroniveau. 
 

 

Figuur 8: Uittreksel gewestplan (bron: www.geopunt.be) 
 
Het gebied ten westen van de R4 is bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. 
Het gebied ten oosten van de R4 is bestemd als bosgebied en agrarisch gebied. Langsheen de R4 is 
een reservatiestrook aangeduid. In het reservatiegebied is er een leidingstraat aangeduid.  

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 

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.  

Legende:  
 
Gebied voor 
zeehaven- en 
watergebonden 
bedrijven 
 
 
Bosgebied 
 
 
 
Reservatiegebied  
 
 
 
Leidingstraat  
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Het knooppunt is gelegen in Artikel 63: zone voor 
toegangscomplex op primaire weg II. 
Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en 
exploitatie van het toegangscomplex aan de 
Arcelor Mittal - site op de R4 Oost als primaire 
weg II evenals voor fiets- en voetpaden, 
bovengrondse en ondergrondse leidingen en 
nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

 

Figuur 9: GRUP Zeehavengebied Gent – 
inrichting R4 Oost en R4 West – Grafisch plan 
R4 Oost (bron: www2.vlaanderen.be) 

1.2.2 GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 

Zie ook macroniveau. 
 
Ten noorden van het knooppunt ligt deelplan 2 - Koppelingsgebied Zelzate-zuid. Het 
koppelingsgebied Zelzate-zuid ontwikkelt zich, samen met delen van zijn omgeving, tot een laag-
dynamisch bufferbos/speelbos voor de zuidelijke woonbuurten van Zelzate-centrum, en een 
kleinschalig blijvend landbouwgebied nabij de snelweg. 
 
De belangrijkste elementen van de gewenste ruimtelijke structuur zijn : 

− 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 perceelsgrenzen en naast de 
reeds aanwezige bosjes ook de aanleg van kleinschalige niet-beboste recreatieve elementen; 

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

− Blijvend agrarisch gebruik in het kleinschalige landschap met perceelsrandbegroeiingen en de 
bosplukjes in de noordelijke rand. 
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Figuur 10: Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 – deelplan 2  (bron: www2.vlaanderen.be) 
 
Volgende bestemmingen worden in het deelplan vastgelegd.  

• Artikel 3. Bosgebied – koppelingsgebied 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 
bos. 
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 aanleg, het beheer en de inrichting 
van bos zijn toegelaten. 
In het deelgebied Zelzate-zuid is op de rand van het bosgebied, meer bepaald op de 
grens met het naastliggende bestemmingsgebied voor economische activiteiten één rij 
windturbines 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. 

• 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. 

• Artikel 10. Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 
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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 zeehavenondersteunende regionale bedrijvigheid 
Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven, in zoverre deze een band 
hebben met de Gentse zeehaven, met de volgende hoofdactiviteiten: 
- productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen; 
- productie van energie; 
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 
- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel; 
- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen. 

• 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. De in grondkleur aangegeven bestemming is van 
toepassing voor zover de vergunningen die afgeleverd worden tijdelijke vergunningen 
zijn. 

• 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. 

• Artikel 26. Bouwvrije strook 
In het gebied, aangeduid met deze overdruk, geldt een verbod om 
vergunningsplichtige gebouwen en constructies op te richten behalve werken, 
handelingen en wijzigingen voor leidingen, telecommunicatie infrastructuur, 
ecologische infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden 
voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

1.2.3 RUP lokaal bedrijventerrein Walderdonk6  

Bij besluit van 29 maart 2012 heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Lokaal bedrijventerrein Walderdonk” van de gemeente Wachtebeke 
goedgekeurd. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 09/05/2012.  
 
Dit bedrijventerrein is bestemd voor de herlocalisatie van lokale bedrijven, die momenteel aanwezig 
zijn in de gemeente, en voor de inplanting van nieuwe bedrijven. Aansluitend bij het lokale 
bedrijventerrein wil de gemeente het nieuwe gemeentelijke containerpark realiseren. Met het RUP 
wordt de realisatie beoogd van een nieuw lokaal bedrijventerrein van 5 ha, met aansluitend een 
containerpark van 1 ha, zoals opgenomen in de bindende bepalingen van het GRS. 

                                                      
6 bron: http://www.wachtebeke.be/website/747-
www/version/default/part/AttachmentData/data/Addendumnota_2012_09_11.pdf 
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Figuur 11: situering RUP lokaal bedrijventerrein Walderdonk (bron: 
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg2202.pdf ) 
 

 

Figuur 12: RUP lokaal bedrijventerrein Walderdonk bestemmingplan (bron: 
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20489811/wachtebeke-rup-lokaal-bedrijventerrein-
walderdonk)  

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. 
 
Momenteel zijn onderzoeken lopende omtrent de eigendomsgrenzen langs R4 Oost en aansluitende 
wegen. De eigendomsgrenzen zullen in de projectnota in de plannen opgenomen worden. 

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg2202.pdf
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20489811/wachtebeke-rup-lokaal-bedrijventerrein-walderdonk
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20489811/wachtebeke-rup-lokaal-bedrijventerrein-walderdonk
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1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

 

Figuur 13: Atlas der buurtwegen – knoop O4bis (bron: www.geopunt.be) 
 
Door de aanleg van R4 Oost bestaan veel buurtwegen die gekruist worden niet meer in de praktijk. 
Ook werd de wegenis ten westen van deze knopen drastisch gewijzigd door de invulling van de 
haven- en bedrijventerreinen. 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Er zijn geen beschermde monumenten en landschappen of vastgestelde bouwkundige relicten in de 
onmiddellijke omgeving van het projectgebied.  
 

 

Figuur 14: Beschermde monumenten en landschappen (bron: geo.onroerenderfgoed.be) 
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1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Er zijn geen bijzondere beschermingszones.  

1.7 VEN-GEBIEDEN 

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

1.8 WATERTOETS  

Enkel ten westen van knoop O4bis, op de terreinen van Arcelor Mittal, zijn enkele gebieden die 
erosiegevoelig zijn. 
 

 

Figuur 15: Watertoets – Erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be mei 2016) 
 
De omgeving van knoop O4bis is gemarkeerd als matig grondwaterstroming gevoelig gebied. Slechts 
ten zuiden van de knoop, waar de spoorlijn splitst, is een gebied te vinden dat zeer gevoelig is voor 
grondwaterstroming. 
 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 16: Watertoets – grondwaterstrominggevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be mei 
2016) 
 
De hellingenkaart toont hellingen van 5% tot 10% langsheen R4 ter hoogte van de knoop. De R4 zelf 
en de wegen rondom hebben een helling tussen 0.5% en 5% en de gebieden ertussen een helling van 
kleiner dan 0.5%. Ten westen zijn enkele zones aangeduid met hogere hellingsgraden op het terrein 
van Arcelor Mittal. 

 

Figuur 17: Watertoets – hellingenkaart (bron: www.geopunt.be mei 2016) 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Alle gebieden rondom de knoop zijn infiltratiegevoelig. 
 

 

Figuur 18: Watertoets – Infiltratiegevoelige bodems (bron: www.geopunt.be mei 2016) 
 
Er zijn in de buurt geen overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de kaart. 

 

Figuur 19: Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be mei 
2016) 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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In de nabijheid van knoop O4bis zijn geen relevante gebieden inzake winterbedding. 
 

 

Figuur 20: Watertoets – Winterbedkaart (bron: www.geopunt.be mei 2016) 

1.9 ATLAS DER WATERLOPEN 

Ter hoogte van de knoop O4bis is geen waterloop opgenomen in de atlas der waterlopen. Waterlopen 
1310 (Devoort) en 1312 kruisen echter wel ten zuiden van de knoop R4 Oost.7 
 

 

Figuur 21: Uittreksel Atlas der waterlopen t.h.v. O4bis 

                                                      
7 In kader van de herinschaling van de waterlopen wordt voorgesteld bijkomede segmenten als 
waterloop te categoriseren. AWV heeft hiertegen bezwaar ingediend. De procedure hiervoor is nog 
lopende. 

http://www.geopunt.be/
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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. 
 
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. 
 
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. 

- 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. 
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

2.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

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 Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplannen 

Arcelor Mittal Gent ligt voornamelijk op grondgebied Gent, voor een deel op grondgebied Zelzate en 
grenst aan grondgebied Wachtebeke. De gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen worden in de 
macronota besproken. 

2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Gezien deze knoop de site Arcelor Mittal ontsluit, zullen de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op 
de site een belangrijke impact hebben op deze knoop. 
 
Eén van de mogelijke projecten die invloed kunnen hebben op de verkeersafwikkeling, is de uitbouw 
van een nieuwe toegang voor vrachtverkeer t.h.v. de huidige toegang voor OCAS. Op die manier kan 
de hoofdtoegang (knoop O4bis) maximaal ontlast worden van vrachtverkeer naar/van de site. Dit 
project wordt nog verder onderzocht, vnl. naar financiële haalbaarheid. 
Meer info is terug te vinden onder paragraaf 3.13.3. 
 
Naast ruimtelijke ontwikkelingen op de site zijn onderstaande mogelijke ontwikkelingen ook relevant 
voor de verkeersstromen naar en van de site: 

• Doortrekken van spoorlijn L204 tot Terneuzen (zie ook 3.5.1); 

• Ontdubbeling spoorlijn L204 tot de verknoping met de toekomstige spoorlijn L77 (net ten 
noorden van de A11/E34/N49) (zie ook 3.5.1); 

• Wens tot medegebruik spoorlijn L204 voor personenvervoer(zie ook 3.5.1); 

• Bouw hoogwaardige fietsroute langs R4 Oost tot site AMG (zie 3.9). 
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2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

Figuur 22: Biologische waarderingskaart 2 (bron: www.geopunt.be) 
 
Langs de R4 liggen een aantal percelen met biologische waarde:  

• Ten westen van R4: biologisch waardevol gebied (grove dennenbestand met ondergroei van 
bramen, varens, heide of jonge struiken en verlaten spoorweg); 

• Ten westen van R4, complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 
(ruige of pioniersvegetatie); 

• Ten oosten van R4: biologisch waardevol: (struisgrasvegetatie, grove dennenbestand met 
ondergroei van bramen, varens, heide of jonge struiken, naaldhoutbestand (niet grove den) 
met ondergroei van bramen, varens, heide of jonge struiken).  
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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 NETWERK (TEN-T) 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.5 VISIES M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR  

3.5.1 Visie Infrabel 

Zie ook macro- en mesoniveau.  
 
Infrabel voorziet op termijn de ontdubbeling van spoorlijn L204 vanaf de site van Ghent Coal richting 
noorden, tot net voorbij de N49 (geplande aantakking lijn L77). 

 

Figuur 23: Situering geplande spoorlijnen L204 en L77 (eigen verwerking) 
 
lnfrabel streeft naar een maximale afschaffing van gelijkgrondse overwegen en dit in functíe van 
veiligheíd, exploitatie, doorstroming, ...  
Bovendien wenst Infrabel de spoorlijn op termijn door te trekken tot de Axelse vlakte waar die aansluit 
op de reeds bestaande goederensporen. Spoorlijn L204 zou hiervoor de R4 Oost kruisen ter hoogte 
van knoop O4bis. Er wordt voorzien dat de spoorlijn op maaiveld blijft en de R4 Oost met een viaduct 
over de sporen heen gaat. 
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Infrabel heeft weet van de wens bij derden (o.a. Vlaanderen, Zelzate, Gent en het Havenbedrijf Gent) 
om deze goederenspoorlijn voor personenvervoer in te zetten. Een gebruik voor personenvervoer zou 
o.a. de aanleg van haltes e.d. vergen. Zo wordt in eerste schetsen van Infrabel onder andere een 
halte voorzien aan Arcelor Mittal ter hoogte van de hoofdingang.8 
 

 

Figuur 24: Mogelijke locatie halte spoorlijn 
L204 bij ingebruikname als personenspoorlijn 
(bron: Infrabel) 
 

 

Figuur 25: Visualisatie locatie op luchtfoto 

3.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

Het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering voorziet dat het investeringsplan van Infrabel 
rekening zal houden met de prioriteiten van de Vlaamse spoorstrategie9. In dit kader hecht de 
Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de financiering 
van de strategische spoorweginfrastructuren. Ze keurt de invulling van de Vlaamse spoorprioriteiten 
en de bijkomende financiering van 100 miljoen euro cofinanciering goed. Lijn 204 is één van de 
geselecteerde prioritaire projecten. 

3.5.3 Visie ProRail m.b.t. lijn L204 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.5.4 Visie Provincie Zeeland 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.6 VISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

                                                      
8 Dit is ingetekend op de terreinen van AMG voorbij de toegangscontrole van AMG. Bij concrete uitwerking hiervan zullen nog 
onderhandelingen met AMG nodig zijn over hoe dit op een veilige manier kan geregeld worden.  
9 https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering, 15 december 2017, op voorstel van minister Ben 
Weyts.  

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering
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3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

In opdracht van het Vlaamse Gewest en in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten heeft de 
provincie een fietssnelwegennetwerk en een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk uitgetekend. 
Met dit netwerk wil de provincie en het Vlaams Gewest de mensen aanmoedigen om voor hun korte 
verplaatsingen naar school, naar het werk of naar de winkel de fiets te gebruiken. 
Langs de R4 Oost is tot aan de rotonde Cosmos de fietssnelweg F40 ingetekend. Daarnaast is ook 
een fietssnelweg F41 ingetekend voor de verbinding Wachtebeke (en verder) en Zelzate. 
 

 

Figuur 26: Uittreksel uit de fietssnelwegenkaart Oost-Vlaanderen – januari 2018 (bron: 
Provincie Oost-Vlaanderen) 
 
Onderstaande figuur geeft het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Oost-
Vlaanderen weer. Het netwerk is samengesteld uit fietssnelwegen, hoofdroutes, functionele fietsroutes 
en alternatieve functionele fietsroutes.  
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Figuur 27: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, jan 2018)10 

3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Er zijn geen wegsegmenten in de directe omgeving van de knoop die onderdeel zijn van het 
fietsknooppuntennetwerk. De meest nabijgelegen knooppunten zijn deze in Wachtebeke. 
 

 

Figuur 28: Fietsknooppuntennetwerk (bron: www.fietsnet.be, maart 2016) 

                                                      
10 Het fietsroutenetwerk ligt momenteel ter voorlegging bij de deputatie en wordt aangepast aan het 
Raamplan Fiets (zie verder). 

http://www.gisoost.be/
http://www.fietsnet.be/
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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. Knoop O4bis is geselecteerd als poort op de 
hoofdstructuur. Op deze locaties wordt het lokale netwerk geënt op de fietssnelweg R4 Oost. 
 

 

Figuur 29: Raamplan fiets (versie feb 2016, bron: provincie Oost-Vlaanderen) 

3.10 MOBILITEITSPLAN STAD GENT (BS 20/11/2015) 

Het ontwerp van het mobiliteitsplan van Gent werd vastgesteld in de Gemeenteraadszitting van 29 
september 2015.  
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3.10.1 Wegencategorisering en snelheidsregimes 

 

Figuur 30: wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Gent ) 
 
Er is geen selectie van lokale wegen in de nabijheid van AMG. AMG takt onmiddellijk aan op R4 Oost. 
In de haven wordt gestreefd naar zone 50. In het buitengebied (ten oosten van de R4) wordt gestreefd 
naar veralgemening van zone 70 op landbouwwegen (zie ook mobiliteitsplan Wachtebeke).  
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Figuur 31: Gewenste snelheidsregimes (bron: mobiliteitsplan Gent)  

3.10.2 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 met een halte aan AMG. 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”. 

3.10.3 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. Specifiek voor knoop 
O4bis, moet gekeken worden naar de bepalingen van de zone “haven”.  
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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.  

 

Figuur 32: Synthese stadsregionaal fietsconcept 
 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_202 O4BIS VERSIE 06 29052018.DOC pag. 40 | 100 

 

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 O4bis zijn niet meteen stadsregionale schakelpunten voorzien (die liggen 
op verdere afstand). Wel is duidelijk dat Arcelor Mittal op een fietsroute ligt die meer zuidelijk aansluit 
op het stadsregionaal schakelpunt Slotendries (nieuwe fietsbrug) dat de overgang maakt van het 
havengebied en het hinderland naar het grootstedelijke gebied. De desbetreffende fietsroute loopt via 
de R4 Oost. 
Vanuit Sint-Kruis-Winkel (gele bol ten zuiden van Arcelor Mittal) wordt eveneens een fietsroute 
voorzien richting Slotendries. Deze loopt via de andere dorpen (Mendonk, Desteldonk en Oostakker). 

3.10.4 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante aspecten. 

3.11 MOBILITEITSPLAN ZELZATE (BS 23/03/2011) 

Het mobiliteitsplan van Zelzate heeft onderstaande zaken opgenomen relevant voor knoop O4bis (zie 
ook mesonota): 
 
T.a.v. fietsverkeer werden een aantal ingrepen in de actietabel opgenomen die relevant zijn voor (de 
omgeving van) de R4 Oost: 

• Fietspad voorzien langsheen Pres. J. F. Kennedylaan vanaf Wachtebekestraat tot aan Arcelor 
Mittal met aansluiting op N449; 

• Aanleg vrijliggende fietspaden op N449 (Gebroeders Naudtslaan); 

• Aanleg fietspaden op oprit Rosteyne met veilige aansluiting op de N449 en R4; 

• Aanleg fietsroute tussen Suikerkaai en oprit Rosteyne parallel aan A11. 
 
Aanvullend is ook voorzien in de realisatie van een fietsroute tussen Rieme en Zelzate (via Tweede 
Gidsenlaan of oude spoorwegbedding). 

3.12 MOBILITEITSPLAN WACHTEBEKE  (BS 23/03/2011) 

Het mobiliteitsplan van Wachtebeke is goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2005. Het 
mobiliteitsplan werd geactualiseerd (spoor 3). 

3.12.1 Wegencategorisering en snelheidsregimes 

Ter hoogte van het knooppunt O4bis zijn er geen selecties van lokale wegen type I of II.  
Er zijn geen relevante bepalingen m.b.t. het snelheidsbeleid.  
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Figuur 33: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Wachtebeke) 

3.12.2 Openbaar vervoersnetwerk  

Er zijn geen relevante bepalingen. 

3.12.3 Fietsroutenetwerk  

In het mobiliteitsplan wordt de geplande oversteek ter hoogte van Arcelor Mittal, zoals aangegeven in 
het streefbeeld R4, vermeld. Aansluitend is er een lokale functionele route.  
 

  

Figuur 34: verfijning bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: mobiliteitsplan 
Wachtebeke) 
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3.12.4 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante bepalingen.  

3.13 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

3.13.1 Masterplan groenaanleg voor R4 Oost en West11  

Het masterplan Groenaanleg R4 West en R4 Oost werd opgemaakt door de VLM in opdracht van 
AWV Oost-Vlaanderen in februari 2011.  
 
De R4 mag geen barrière zijn tussen de twee woonkernen. Er wordt gestreefd naar een waardevolle 
en duurzame inrichting van de straat om de relatie te versterken. In het masterplan laat men de 
groenstructuur doorlopen over R4. Op de overbrugging van de R4 worden in de bermen 
hoogstambomen aangeplant (door VLM).  

3.13.2 Studie Transitparking en aansluiting op O4bis (versie Rooilijnstudie) 

In de rooilijnstudie werd de knoop O4bis uitgewerkt waarbij de inrit tot de site van AMG meer 
zuidwaarts verschuift. Als gevolg hiervan is een reorganisatie van parkings en toegangswegen nodig.  
De noodzaak van aanpassingen van de toerit ten gevolge van de ombouw van R4 Oost en de wens 
om het gebruik van de terreinen verder te optimaliseren heeft geleid tot onderstaande studie. 
 
De vormgeving van de nieuwe toerit met nodige parkings (bezoekers + personeel + vrachtwagens), 
toegangscontrole, keermogelijkheid voor vrachtwagens en dergelijke werden onderzocht. Al het 
inrijdend verkeer kent een toegangscontrole, belangrijk is dat vrachtwagens zich kunnen parkeren 
tijdens het aanmelden en dat ze, wanneer ze niet toegelaten worden tot de site, veilig kunnen keren 
zonder de overige verkeersstromen te hinderen. 
 
Conceptueel werden enkele principes bekeken waarbij conflicterende verkeersstromen maximaal uit 
elkaar werden gehaald en de voorrangsregeling zo wordt gekozen dat het in- en uitrijden van de site 
minimaal gehinderd wordt. Onderstaande 5 concepten werden als meest realistisch weerhouden. 
Verder onderzoek is nog lopende. Deze herinrichting betekent echter bij alle concepten een verlies 
aan parkeercapaciteit (232 wagens en 15 bussen). 

                                                      
11 Het draagvlak voor dit plan is binnen de actoren beperkt, het is niet de bedoeling de aanbevelingen 
hiervan integraal te volgen. 
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Figuur 35: Concepten voor hoofdtoegang en post 1 van Arcelor Mittal (bron: Arcelor Mittal 
Gent) 
 
Door de optimalisatie van de knoop O4bis (cf beslissing iGBC dd 16/11/2016) is een bijsturing van de 
interne ontsluiting niet noodzakelijk waardoor een grondige wijziging van de toegang niet nodig was. 
Teneinde de toegang tot de site te verbeteren werden intussen wel beperkte wijzigingen in de 
omgeving van de slagbomen doorgevoerd. Onderstaande figuur heeft de huidige situatie weer. 
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Figuur 36: Huidige situatie hoofdtoegang Arcelor – Mittal. 

3.13.3 Studie vrachtwagentoerit aan OCAS 

Om verkeersstromen op en naar de site te spreiden heeft Arcelor Mittal een studie uitgevoerd waarbij 
de huidige toerit voor OCAS ook voor vrachtwagens kan gebruikt worden. Hierbij moeten 
vrachtwagens kunnen parkeren, zich aanmelden, eventueel kunnen keren en terug buitenrijden. Ook 
bij het buitenrijden worden vrachtwagens gecontroleerd en moeten ze kunnen terugrijden op de site.  
Een belangrijk aandachtspunt bij deze ontwerpoefening was de voorziene windmolen en de te 
respecteren afstanden voor gebouwen, geparkeerde voertuigen en dergelijke. 
 
Onderstaand concept werd als voorkeursconcept weerhouden. Dit concept heeft echter een 
belangrijke financiële impact. Bovendien wenst men het inrijden te automatiseren zodat bij problemen 
toch opnieuw post 1 (hoofdtoegang) moet gebruikt worden voor binnen en buitenrijen. Ook hier is nog 
verder onderzoek nodig, zowel praktisch als financieel. 
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Figuur 37: Concept vrachtwagentoegang en –parking nabij OCAS (bron: Arcelor Mittal Gent) 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

1.1 RUIMTELIJKE ANALYSE KNOOP O4BIS 

 

Figuur 38: Orthofoto AMG met gemeentegrenzen (bron: geopunt.be) 
 
Op het bestaande kruispunt van de R4 Oost takt momenteel de hoofdontsluiting van Arcelor Mittal 
Gent (AMG) aan westelijke zijde aan. Aan oostelijke zijde geeft een onverhard pad uit op de kruising. 
 
De gebouwen van Arcelor Mittal zijn 
zichtbaar vanaf de R4. Deze gebouwen 
starten iets ten noorden van de knoop 
en eindigen ongeveer aan de knoop 
O4bis. Tussen de weg en de gebouwen 
ligt ook nog parking, afgescheiden van 
de rijbaan door een groene omheining 
en een fietspad. 

 

Figuur 39: Zicht op gebouwen Arcelor Mittal van op 
R4 richting Gent (bron: maps.google.be) 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_202 O4BIS VERSIE 06 29052018.DOC pag. 47 | 100 

 

Ten zuiden van de gebouwen zijn er 
verschillende parkings gelegen 
(bezoekers, personeel, vracht-
wagens…). De parking wordt van de R4 
gescheiden door een haag. Het fietspad 
is hier niet langer afgescheiden van de 
rijbaan door middel van een gracht maar 
enkel door een vluchtstrook. 
De parkings zijn verlicht met lantaarns 
die van dezelfde hoogte zijn als de 
lantaarns langs de rijbaan. 

 

Figuur 40: Parking Arcelor Mittal (bron: 
maps.google.be) 
 

Beide rijrichtingen op R4 Oost zijn 
gescheiden door een smalle groenberm 
zonder afschermende constructie. Aan 
de Oostzijde van R4 zijn ten zuiden van 
de knoop ook hogere bomen merkbaar. 
Deze staan evenwel op een zekere 
afstand van R4 omdat er eerst nog een 
lagere beplanting aanwezig is. 

 

Figuur 41: Beplanting oostkant R4 ten zuiden van de 
knoop (bron: maps.google.be) 
 

Ter hoogte van het knooppunt splitst de 
bomenrij even in twee om plaats te 
maken voor een onverhard fietspadje. 

 

Figuur 42: Oostkant R4 ten zuiden van knoop O4bis 
(bron: maps.google.be) 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_202 O4BIS VERSIE 06 29052018.DOC pag. 48 | 100 

 

Het fietspad komt over een gracht uit op 
het fietspad aan de oostzijde van R4. 
De beplantingen dichter bij de R4 zijn 
hier iets hoger dan deze ten zuiden van 
de knoop. 

  

Figuur 43: Onverhard fietspad oostzijde (bron: maps.google.be) 

1.2 RUIMTELIJK-FUNCTIONELE ANALYSE HOOFDTOEGANG SITE ARCELOR 
MITTAL  

Arcelor Mittal wordt voor een zeer belangrijk deel via de knoop O4bis ontsloten. Om de impact van de 
wijzigingen aan de knoop op de ontsluiting van de site goed te kunnen inschatten, wordt hieronder 
dieper ingegaan op de verschillende delen van de site nabij de knoop O4bis (zie ook onderstaande 
figuur) en de functionele verplaatsingen naar/van/tussen deze delen. 
 
Alle verkeersstromen en modi komen samen toe op de hoofdtoegang, de centrale as ten westen van 
de verkeerslichten op de R4 Oost. Afhankelijk van het type verkeer en de bestemming op de site, 
verspreid het verkeer zich nadien in verschillende richtingen. 
 
1. Vrachtverkeer 
Vrachtverkeer komt via de hoofdtoegang vanaf de R4 Oost op de site, meldt zich aan, regelt de 
nodige papieren om binnen te mogen aan het aanmeldingsgebouw van Post 1 en rijdt vervolgens met 
de vrachtwagen de site op. Uitrijden wordt opnieuw gecontroleerd. Vrachtwagens die foutief voor de 
slagboom gaan staan, zonder zich eerst aan te melden, blokkeren de centrale as voor even. 
Vrachtwagens die niet de vereiste papieren hebben worden doorverwezen naar de wachtparking voor 
vrachtwagens. Die bevindt zich ten zuiden van het aanmeldgebouw (post 1) (zie Figuur 44).  
 
2. Autoverkeer – Administratief personeel 
Dit autoverkeer rijdt via de hoofdtoegang (vanaf knoop O4bis) de site op en afhankelijk van het 
bestemmingsgebouw rijden de voertuigen naar de dichtstbijzijnde parking. De parking ten zuiden is 
een overloopparking wegens plaatsgebrek. Indien de parking aan het administratief gebouw vol staat, 
moeten de voertuigen naar de overloopparking en moeten daardoor de toegangsweg dwarsen. 
 
3. Autoverkeer – Bezoekers 
Bezoekers komen eveneens via de hoofdtoegang op de site, en moeten zich parkeren op de 
bezoekersparking tussen het administratief gebouw en post 1. Bezoekers die niet in het administratief 
gebouw, maar op de site zelf moeten zijn, dienen eerst een toegangsbadge af te halen in het 
administratief gebouw. Pas nadien mogen ze doorrijden naar post 1, waar ze na controle worden 
doorgelaten op de site.Ook zij moeten, bij volle parking, de overloopparking gebruiken.  
 
4. Autoverkeer – Arbeiders 
De meeste arbeiders rijden via de hoofdtoegang de site op om vervolgens met een (automatische) 
badgecontrole aan post 1 verder de site op te kunnen. Door de grote verkeersstromen bij een 
ploegwissel en het beperkt aantal slagbomen, heeft dit tijdelijk wel een belangrijke impact op het 
functioneren van de centrale as. 
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5. Fietsverkeer 
Op mesoniveau is de site van Arcelor voor fietsers toegankelijk via 3 verschillende posten. 
Onderstaande tabel geeft per post het aantal getelde inkomende fietsers (voor) de periode 1/1/2015 
en 30/6/201512.  
 Aantal inkomende fietsers  

Post 1 (J.F. Kennedylaan) 21 272   36% 

Post 2 (via Broeder Leopoldstraat, Zelzate):   30 050  51%  

Post 4 (via Knippegroen en Bokstraat, ten zuiden van Arcelor 7 363   13%  

 
Ter hoogte van de administratieve gebouwen (post 1, J.F. Kennedylaan) zijn er voor fietsverkeer op 
het fietspad R4 Oost 3 toegangen voorzien:  
 
Een eerste toegang bevindt zich t.h.v. de villa 
Van Parys (ten noorden van de administratieve 
gebouwen). Hier wordt vanaf het bestaande 
deel van de fietssnelweg een doorsteek 
voorzien naar het fietspad langs de interne 
hoofdweg voor personeel naar de verschillende 
zones op de site van AMG 

 
  
Een tweede toegang wordt voorzien ter hoogte 
van de administratieve gebouwen: ook hier 
wordt vanaf het bestaande stuk fietssnelweg 
een doorsteek gemaakt 

 
  
Een derde doorsteek verbindt de interne 
hoofdweg via post 1 met het 
verkeerslichtengeregeld kruispunt op de R4.  

 

                                                      
12 bron: Arcelor Mittal Gent  
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Figuur 44: Belangrijkste functies en parkings nabij knoop O4bis (bron: maps.google.be) 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Knoop O4bis is vandaag uitgerust met 
verkeerslichten met telkens een bypass voor 
rechtsafslaand verkeer. Linksaf zijn er 
2 rijstroken van de site naar R4 Oost richting 
Zelzate. Linksaf komende van Gent is er 
slechts één rijstrook. 

 

Figuur 45: Bovenaanzicht O4bis (bron: 
maps.google.be) 
 

In de richting van Gent zijn ten noorden van 
knoop O4bis 2 rijstroken beschikbaar waar 
kort voor het kruispunt een afslagstrook 
bijkomt. Deze afslagstrook dient als bypass 
langsheen het verkeerslicht om de parking 
van Arcelor Mittal op te rijden. Er is ook een 
vrijliggend fietspad aanwezig, door een 
gracht gescheiden van de rijbaan. 

 

Figuur 46: R4 richting Gent aan knoop O4bis 
(bron: maps.google.be) 
 

De bypass naar de parking heeft een 
oversteek van het fietspad in de bocht. Dit 
fietspad kruist (van noord naar zuid) ook de 
inkomende rijstrook voor het verkeer van de 
R4 komende van Gent, de 2 uitgaande 
rijstroken die van de parking komen en de 
bypass voor uitrijdend verkeer naar de R4 
richting Gent. 

 

Figuur 47: In- en uitrit voor de parking van Arcelor 
Mittal (bron: maps.google.be) 
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T.h.v. het kruispunt zijn op de R4 Oost 
fietsoversteken voorzien, die gemarkeerd zijn 
als fietssuggestiestroken (geen witte 
belijning). 

 

Figuur 48: Fietsoversteek op de R4 Oost (bron: 
maps.google.be) 
 

De R4 Oost in de richting van Zelzate telt ook 
2 rechtdoorgaande rijstroken, waar kort voor 
het kruispunt nog een linksafslagstrook voor 
de parking van Arcelor Mittal bij komt. Langs 
de R4 is een fietspad aanwezig, gescheiden 
van de rijbaan door een vluchtstrook. 

 

Figuur 49: R4 richting Zelzate ten zuiden van 
knoop O4bis (bron: maps.google.be) 
 

De afslagstrook en de 2 rijstroken zijn van 
elkaar gescheiden. Initieel door middel van 
een gearceerde oppervlakte, net voor het 
kruispunt door een klein verkeerseiland. Op 
dat eiland is ook een verkeerslicht aanwezig. 

 

Figuur 50: O4bis richting Zelzate (bron: 
maps.google.be) 
 

Ook de rijstroken richting Zelzate kruisen 
twee fietsoversteken. 

 

Figuur 51: R4 richting Zelzate ten noorden van 
O4bis (bron: maps.google.be) 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

2.2.1 Treinverkeer  

Aan de westzijde van de R4 Oost loopt spoorlijn L204 die net voor knoop O4bis afbuigt naar het 
oosten (oude spoorlijn richting Moerbeke). Vanaf de uitbuiging ten westen van de R4 loopt een 
goederenspoorlijn door over de terreinen van Arcelor Mittal (parallel aan de R4) voor het vervoer van 
goederen naar/van Arcelor Mittal. De lijnen worden niet gebruikt door personenvervoer. 

2.2.2 Openbaar busvervoer 

Langs de knoop passeert lijn 55s (Gent – Zelzate (Sneldienst)). Ook lijn 49 passeert er hoewel dit een 
lijntraject met beperkte bediening betreft. 
 

 

Figuur 52: Netplan de Lijn (www.delijn.be)  
 
In de omgeving van de knooplocatie O4bis zijn twee bushaltes aanwezig die beide richtingen 
bedienen. 
Dit betreft volgende haltes:  

• Gent Arcelor Mittal (ten oosten van R4Oost) die bediend wordt door de lijnen 96 en 175 

• Gent Arcelor Mittal (op de site van AMG zelf) die bediend wordt door de lijnen 49, 96 en 175 

• Wachtebeke Kloosterbos (langsheen N449 Gebroeders Naudtsstraat) die bediend wordt door 
de lijnen 49, 73 en 175.  

Frequentie:  

• lijn 49: om het uur van 8.00uur tot 
20.00u, 2 bussen per uur tijdens de 
spits 

• lijn 96: 2 bussen per dag 

• lijn 175: belbus  

• lijn 73: 3 per dag  
 

 

Figuur 53: Bushalten De Lijn (bron: 
www.geopunt.be) 

http://www.delijn.be/
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2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR  

De R4 richting Zelzate beschikt over een niet 
verhoogd enkelrichtingsfietspad dat van de 
rijbaan is gescheiden door middel van een 
vluchtstrook. 
Ter hoogte van knoop O4bis takt er een 
onverhard fietspad vanuit het oosten 
(komende van de N449 - Walderdonk) aan. 

 

Figuur 54: Fietspad R4 richting Zelzate (bron: 
maps.google.be) 
 

T.h.v. het kruispunt zijn fietsoversteken 
voorzien om de fietsers over het kruispunt te 
leiden. Het fietspad langs de R4 in de richting 
van Zelzate stopt t.h.v. de noordelijke 
fietsoversteek. Fietsers zijn hier verplicht om 
over te steken en hun weg richting Zelzate te 
vervolgen via het dubbelrichtingsfietspad aan 
de westzijde van de R4. 

 

Figuur 55: Fietssuggestiestroken O4bis (bron: 
maps.google.be) 
 

Komende van Zelzate is langs de R4 Oost een 
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien, 
dat van de rijbaan is geschieden door een 
gracht en een groenberm.  

 

Figuur 56: Vrijliggend fietspad aan de westkant 
van R4 (bron: maps.google.be) 
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Vanaf het dubbelrichtingsfietspad zijn twee 
doorsteken voorzien naar de site van Arcelor 
Mittal: één t.h.v. villa Van Parys (ten noorden 
van de administratieve gebouwen) en één 
t.h.v. de administratieve gebouwen.  

 
 

Figuur 57: Fietsdoorsteek vanaf het fietspad 
langs de R4 Oost t.h.v. villa Van Parys (bron: 
maps.google.be) 
 

 

Figuur 58: Fietsdoorsteek vanaf het fietspad 
langs de R4 Oost t.h.v. de administratieve 
gebouwen (bron: maps.google.be) 

 
T.h.v. de knoop O4bis kruist het fietspad de 
bypass voor verkeer komende van Zelzate 
richting de parking van Arcelor Mittal en de 
andere rijstroken van de in- en uitrit. 

 

Figuur 59: Oversteek over het kruispunt van de 
fietspaden (bron: maps.google.be) 
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Ook de bypass van op de parking naar de R4 
Oost wordt gekruist. Fietsverkeer komende 
van de parking kan gebruik maken van hun 
eigen vrijliggend fietspad dat samenkomt op 
de rijweg met het fietsverkeer van op het 
kruispunt. 
Ten zuiden van de knoop gaat het 
enkelrichtingsfietspad richting Gent verder op 
de rijweg, gescheiden van de rijbaan door een 
vluchtstrook. 

 

Figuur 60: Samenvoeging fietsverkeer zuidzijde 
O4bis (bron: maps.google.be) 

2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

Langs de R4 t.h.v. knoop O4bis is geen voetgangersinfrastructuur aanwezig.  

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Op het segment van de R4 Oost in de nabijheid van knoop O4bis zijn in beide rijrichtingen enkel 
vluchtstroken aanwezig. De R4 Oost is hier niet aangeduid als autoweg, waardoor er op deze 
vluchtstroken ook mag geparkeerd worden. 
De parking van Arcelor Mittal sluit aan op deze knoop maar is een privé parking. 

2.6 GOEDERENTREIN VERKEER  

 

Figuur 61: Bovenaanzicht O4bis (bron: maps.google.be) 
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Figuur 62: Kruising goederenspoorlijn x R4 Oost 
 
De oude goederenspoorlijn naar Moerbeke kruist ten zuiden van knoop O4bis de R4 Oost 
gelijkgronds. De kruising is niet meer operationeel. De overweg is wel nog steeds beveiligd met 
slagbomen op R4 Oost. Ten westen van de R4 Oost loopt parallel aan de primaire weg een 
goederenspoorlijn verder naar de terreinen van Arcelor Mittal. 

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. 
 
Niet relevant voor deze knoop. 

2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden in de nabijheid van knoop O4bis 4 ongevallen. Hier waren geen 
fietsers bij betrokken. Er vielen in totaal 7 lichtgewonden. 
 

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 1 0 0 0 2 

2012 2 0 0 0 4 

2013 1 0 0 0 1 

2011-2013 4 0 0 0 7 

Tabel 2: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. knoop O4bis 
 
In de periode 2014 – 2016 gebeurden in de nabijheid van de knoop O4bis 2 ongevallen. Ook hier 
waren geen fietsers bij betrokken. Er vielen daarbij 1 zwaargewonde en 2 lichtgewonden. 
 

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2014 2 0 0 1 2 

2015 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 

2014-2016 2 0 0 1 2 

Tabel 3: Ongevallengegevens 2014-2016 t.h.v. knoop O4bis 
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2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Verkeerstellingen 

Arcelor Mittal kent op 5 momenten per dag een grote toevoer en afvoer van verkeer (werknemers) van 
en naar de site. Verspreid over de dag gaan en komen vrachtwagens (niet gekoppeld aan een 
bepaald spitsmoment) van en naar de site. 
 
6u  Ploegwissel 1 
8u   Toekomend dagpersoneel  
14u  Ploegwissel 2 
16u  Vertrekkend dagpersoneel 
22u  Ploegwissel 3 
 
De intensiteiten van het dagpersoneel zijn beduidend hoger dan die van de ploegwissels. Er wordt 
dan ook voor de verder evaluatie van de knoop met de reguliere ochtend- en avondspits rekening 
gehouden.  

2.9.1.1 Slangtellingen kruispunt R4 Oost x hoofdtoegang Arcelor Mittal 

In de periode april – juni 2015 werden slangtellingen uitgevoerd op diversie locaties langs R4 Oost, zo 
ook op de knoop O4bis, de kruising R4 Oost x hoofdtoegang Arcelor Mittal. 
Onderstaande figuur verduidelijkt de locatie van de telslangen. 
 

 

Figuur 63: Slangtellingen kruispunt R4 Oost x hoofdtoegang Arcelor Mittal (knoop O4bis) – 
locatie meetpunten (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde intensiteiten weer ter hoogte van een het kruispunt van de 
R4 met de hoofdtoegang van Arcelor Mittal, en dit zowel voor de ochtendspits (7u-9u) als voor de 
avondspits (16u-18u).  
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Voor het kruispunt 04bis (R4 x Arcelor Mittal) zijn alle kruispuntbewegingen afzonderlijk bemeten via 
telslangen. 
 

Kruispunt Beweging Meetpunt Ochtendspits 
(gemiddelde 7-9u, 

pae/u) 

Avondspits 
(gemiddelde 16-

18u, pae/u) 

O4bis – R4 x 
hoofdtoegang 
Arcelor Mittal 

R4 komende van Zelzate – 
rechtdoor 

7100 - 
7101 

1130 713 

R4 komende van Zelzate – 
rechtsaf naar Arcelor Mittal 

7102 396 52 

R4 komende van Gent – 
rechtdoor 

7097 - 
7098 

865 1267 

R4 komende van Gent – linksaf 
naar Arcelor Mittal 

7099 368 60 

Van Arcelor Mittal naar R4 
richting Zelzate 

7103 - 
7104 

63 241 

Van Arcelor Mittal naar R4 
richting Gent 

7105 55 267 

Tabel 4: Slangtellingen kruispunt R4 Oost x hoofdtoegang Arcelor Mittal (knoop O4bis) – 
resultaten. 
 
Onderstaande stroomdiagrammen geven de stromen weer.  

 

Figuur 64: Stroomdiagrammen ochtend- en avondspits AMG 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er tijdens de ochtendspits belangrijke inkomende stromen zijn vanaf 
de R4. Dat heeft te maken met personeel dat toekomt op de site. ’s Ochtends rijdt er op de R4 een 
grote stroom verkeer richting Gent (1130 pae). In omgekeerde richting is de stroom bijna 1/3e kleiner 
(865 pae). Uitrijdend verkeer van Arcelor Mittal naar de R4 is beperkt tijdens de ochtendspits. 
Tijdens de avondspits keren de stromen op de R4 Oost zich om: de grootste stroom is nu richting 
Zelzate (1267 pae), terwijl de stroom richting Gent een stuk lager ligt (713 pae). Inrijdend verkeer naar 
Arcelor Mittal is beperkt. Uitrijdend verkeer ligt duidelijk hoger al is de intensiteit lager dan het inrijdend 
verkeer tijdens de ochtendspits. 
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2.9.1.2 Tellingen Arcelor Mittal van in- en uitgaand verkeer aan wachtpost 1 en 4 

Wachtpost 1 (hoofdtoegang) 
Vrachtverkeer ter hoogte van post 1 – hoofdtoegang: 

• Vandaag: gemiddeld 687 vrachtwagens per dag voor het laden en lossen van afgewerkt 
materiaal. (excl. aanlevering goederen). Voor aanleveren goederen komt daar nog 20 à 25% 
aan vrachtwagens bij. 13 

• Aantal vrachtwagens die langs post 1 passeren wanneer ingang OCAS er is: 10%, dus 70 
vrachtwagens/dag 

 
Wachtpost 4 (Bokstraat) 
De zone van Arcelor Mittal heeft in het zuiden ook een toegang via wachtpost 4 aan de Bokstraat. 
Deze wachtpost is bereikbaar vanaf Knippegroen (knoop O5bis). Aangezien deze kruising op de R4 
Oost gesupprimeerd zal worden voor gemotoriseerd verkeer, zal het verkeer naar/van deze post zich 
mogelijk verdelen over de nieuwe knoop O5 en de knoop O4bis. 
 
Deze toegang wordt zowel door gemotoriseerd verkeer (moto’s auto’s, bestelwagens en 
vrachtwagens) als door langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) gebruikt. Onderstaande cijfers 
verduidelijken welk verkeer er op dagbasis binnen- en buitenrijdt aan wachtpost 4. 
 
A = autoverkeer; 
B = bestelwagens; 
VW = vrachtwagens; 
M = moto’s; 
V = voetgangers; 
F = fietsers. 

 

  INKOMEND UITGAAND 

Van Tot A+B VW M A+B+VW V+F A+B VW M A+B+VW V+F 

5u30 6u30 135 48 10 193 9 79 3 5 81 11 

7u30 8u30 211 50 6 267 24 32 16 1 43 2 

12u00 13u00 57 16 1 74 3 58 12 2 70 3 

13u30 14u30 88 24 4 116 6 129 15 7 150 13 

16u00 17u30 14 8 1 23 1 185 18 5 205 17 

21u30 22u30 42 6 5 53 3 83 3 6 89 11 

Tabel 5: Wachtpost 4 Arcelor Mittal – inkomend en uitgaand verkeer op dagbasis 
 

                                                      
13 In de maand mei 2015 reden er 10.420 vrachtwagens aan en af via post 1 (bron: Arcelor Mittal). 
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Figuur 65: Ligging wachtpost 1 en 4 van Arcelor Mittal (bron: Google Maps) 
 

Wachtpost 4 
(Via 
Knippegroen) 

Wachtpost 1 
(hoofdtoegang)  
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2.9.2 Modelberekeningen 

2.9.2.1 Resultaten ingeval N449 niet aantakt op deze knoop 

De gegevens vanuit het macromodel (Var 1514) voor knoop O4bis worden hieronder weergegeven in 
figuren en tabel, en dit zowel voor de ochtend- als avondspits15. 
 

  

Figuur 66: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – uitsnede knoop O4bis – 
maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 

Tak Intensiteit 
OS (pae) 

Intensiteit 
AS (pae) 

R4 Oost   

Van Gent naar Zelzate   1539 1518 
Van Zelzate naar Gent 816 1458 

Af- en opritten   

R4 Gent naar Zelzate – Afrit AMG 184 108 
R4 Zelzate naar Gent – Afrit AMG 201 92 
AMG – R4 ri Zelzate 235 279 
AMG – R4 ri Gent 52 100 

Tabel 6: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – Variant 15 -  resultaten knoop O4bis – 
maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen). 

                                                      
14 Variant 15: R4O: BAU2020 met voorkeursscenario O123, zonder brug thv Piratenstraat, met brug rechtdoor 
over Eurosilo richting Zelzate, R4O = 90 km per uur; R4W: BAU2020 met voorkeursscenario R4-N456 en brug 
N458, R4W = 90 km per uur. 
15 Door de specifieke context van AMG is er een afwijking tussen de tellingen en het macromodel. In deel 6 

hoofdstuk Error! Reference source not found. wordt hierop verder ingegegaan.  
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2.9.2.2 Resultaten ingeval N449 op deze knoop aantakt 

De gegevens vanuit het macromodel variant 4816 voor knoop O4bis worden hieronder weergegeven in 
figuren en tabel, en dit zowel voor de ochtend- als avondspits. 
 

  

Figuur 67: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – Variant 48 - uitsnede knoop O4bis – 
maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 

Tak Intensiteit 
OS (pae) 

Intensiteit 
AS (pae) 

R4 Oost   

Van Gent naar Zelzate   1539 1518 
Van Zelzate naar Gent 816 1458 

Af- en opritten   

R4 Gent naar Zelzate – Afrit AMG 184 108 
R4 Zelzate naar Gent – Afrit AMG 201 92 
AMG – R4 ri Zelzate 235 279 
AMG – R4 ri Gent 52 100 

Tabel 7: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – Variant 48 - resultaten knoop O4bis – 
maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen). 

                                                      
16 Variant 48: Gloeilamp (optie 2 west) - 8tris (optie 1 oost), met kleine aanpassingen voor microsim 
Zelzate optie 2 met spoor.  
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2.10 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

AMG wordt ontsloten via verschillende in- en uitritten. Post 1 (O4bis) is de belangrijkste, deze is de 
ingang voor bezoekers, administratief personeel en leveringen. De andere posten zijn enkel 
toegankelijk voor personeel. Om verkeer van en naar de site te kunnen controleren is aan de 
hoofdingang een aanmeldingsgebouw en toegangscontrole aanwezig.  
 
Deze toerit is en blijft de belangrijkste toerit voor Arcelor Mittal Gent. Er wordt hier dan ook een nieuwe 
ongelijkvloerse aansluiting voorzien. Er zijn geen wijzigingen van verkeersstromen te verwachten als 
gevolg van de aanpassing van deze knoop. Mogelijks wordt deze toerit wel meer gebruikt doordat 
Knippegroen (O5bis) geknipt wordt en personeel verder moet omrijden om via de Bokstraat binnen te 
rijden. 
De invulling van deze nieuwe knoop kan een belangrijke impact hebben op de aansluiting en 
organisatie van de interne wegenis en moet daarom in zijn geheel mee bekeken worden bij de aanpak 
van de knoop. 
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DEEL 4 – VISIE 

De visie voor de knoop O4bis volgt nog steeds het Raamplan en de Rooilijnenstudie met betrekking 
tot het realiseren van een ongelijkvloerse aansluiting, waarbij de R4 Oost in viaduct over de spoorlijn 
L204 gaat. De ruimte ten noorden van het spoor en onder het viaduct wordt gebruikt om de op- en 
afritten naar/van AMG te voorzien. Ook fietsers moeten hier veilig de R4 ongelijkvloers kunnen 
kruisen. De fietssnelweg langs R4 Oost gaat ter hoogte van deze knoop van de oostzijde naar de 
westzijde van R4 Oost. 
 
De uitwerking van de knoop volgens de rooilijnenstudie wordt door Arcelor Mittal wel in vraag gesteld 
omwille van de grote ruimtelijke en functionele impact op de terreinen van AMG. Een optimalisatie van 
deze knoop dient dan ook verder onderzocht te worden in functie van de impact op de terreinen van 
AMG.  
 
Ook de aantakking van N449 Walderdonk ter hoogte van O4bis die voorgesteld werd in het kader van 
de herinrichting van de knopen O1-O2-O3 en O4 (cf. startnota O1-O2-O3-O4) noopt tot verder 
onderzoek.  
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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 knoop O4bis – hoofdtoegang Arcelor Mittal: 

• 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; 

• Inzake hellingsgraden wordt uitgegaan van volgende waarden: 
o R4 Oost max 4%, wenselijk 3%; 
o wegen en op- en afritten: max 5%; 
o fietsbruggen en –tunnels: richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen. 

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Naast een aantal duidelijke ruimtelijke uitgangspunten (zie voorgaande punt), dient bij de herinrichting 
van de knoop O4bis ook rekening te worden gehouden met volgende ruimtelijk-planologische 
voorwaarden: 

• De contour van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 West en R4 
Oost, waar de bestemmingen zijn vastgelegd waarbinnen R4 Oost geherstructureerd moet 
worden.  

• De ruimtelijke concepten die met betrekking tot de inrichting van de wegen in het GRUP en 
verordenende voorschriften zijn vastgelegd. In het bijzonder het feit dat het gebied (artikel 63) 
is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van het toegangscomplex aan de Arcelor 
Mittal - site op de R4 Oost als primaire weg II evenals voor fiets- en voetpaden, bovengrondse 
en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur.  

• De visie-elementen die in de toelichtende nota van het GRUP voor de knooppunten naar 
voren worden gebracht. 

o Dit gebied omvat de noodzakelijke ruimte voor de inrichting van toegangscomplex 
voor de site van Arcelor Mittal op de R4 Oost als primaire weg II. 

o Dit gebied bevat een bouwvrije strook van 30 meter uit de as van de weg aan de 
oostelijke zijde van het gebied. Deze bouwvrije strook valt binnen de vooropgestelde 
rooilijn. 

Merk op dat er in het inrichtingsconcept afgeweken wordt van het raamplan en de 
rooilijnenstudie. Na variantenonderzoek voor de knopen O1 - O4 werd beslist om ook de 
N449 te ontsluiten via O4bis.  

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de haven, meer specifiek op de aansluitende 
terreinen van Arcelor Mittal Gent. 
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop O4bis – 
Toerit Arcelor Mittal Gent van belang: 

• De selectie van de R4 Oost tussen de A11/E34/N49 en de R4 – D. Eisenhowerlaan als 
primaire weg II. 

• Er wordt een ontwerpsnelheid van 100 km/u vooropgesteld op R4 Oost ter hoogte van O4bis. 

• Conform de visie van het Vlaams Vrachtroutenetwerk wordt de R4 Oost aangeduid als 
hoofdvrachtroute A. 

• De selectie van knooppunten zoals opgenomen in het Raamplan en de Rooilijnenstudie, die 
bepaalt welke kruisende wegen in de toekomst (nog) wel of niet (meer) aangetakt zullen 
worden op de primaire weg en welke kruisingen voor fietsverkeer worden voorzien. Daarbij 
werd voor Arcelor Mittal Gent een volwaardig op- en afrittencomplex voorzien met een 
beveiligde kruising voor fietsers. 

• Uitzonderlijk vervoer uit de richting van Zelzate zal via de afrit de hoofdtoegang van Arcelor 
Mittal bereiken. Uitzonderlijk vervoer uit de richting van Gent zal eerst omrijden via knoop O4, 
om vervolgens ook de afrit aan knoop O4bis te nemen. Op die manier moet knoop O4bis niet 
overgedimensioneerd te worden. 

• De plannen van Infrabel betreffende de doortrekking van de spoorlijn L204 richting Nederland 
en de ontdubbeling van de spoorlijn vanaf Ghent Coal tot net voorbij de A11/E34/N49 t.h.v. de 
geplande aantakking van toekomstige spoorlijn L77. 

• De R4 Oost maakt deel uit van het netwerk van fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen. Langs de 
primaire weg II moeten aangepaste fietsvoorzieningen in langs- en dwarsrichting gerealiseerd 
worden. Ter hoogte van de knoop O4bis wisselt de fietssnelweg van kant van de oostzijde 
naar de westzijde. Voor de inrichtingsprincipes wordt verwezen naar de te hanteren 
standaardwaarden zoals opgenomen in de startnota macroniveau.  

• Ook een vlotte aansluiting naar de fietssnelweg F41 langs de oude goederenspoorlijn naar 
Moerbeke is van belang. 

• Nieuwe fietsinfrastructuren (fietssnelweg en kruisende fietsroute) dienen aangelegd te worden 
conform de te hanteren standaardwaarden zoals opgenomen in de startnota macroniveau.  

• De kruisende fietsinfrastructuur (fietsbrug of fietstunnel) moet ook voor voetgangers 
toegankelijk zijn.  

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

• Technische randvoorwaarden vanuit de Rooilijnenstudie (Grontmij, 2001): zie deel 2. 

• Technische randvoorwaarden vanuit de optimalisatiestudie i.k.v. het project R4WO: zie te 
hanteren standaardwaarden, startnota macroniveau.  

• Ter hoogte van de sporen dient een vrije hoogte van 6m gehanteerd worden. 

• Er wordt gestreefd de interne verdeelweg van AMG maximaal te kunnen behouden. 

• Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande nutsleidingen. Deze worden 
maximaal behouden en er wordt rekening gehouden met de leidingenstraat zoals opgenomen 
in het gewestplan.  
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Figuur 68:  Situering nutsleidingen  
 
Naast de bestaande leidingen aangeduid op bovenstaande figuur, is er ook nog een bijkomende Air-
liquide leiding gepland (zie oranje lijn op de onderstaande figuur). In overleg zal het plan van deze Air 
Liquide leiding bijgestuurd worden zodat de nieuwe leiding gebundeld bij de bestaande leidingen zal 
worden aangelegd. Daarbij zal deze bij voorkeur aangelegd worden naast de bestaande Air Liquide 
(en niet Fluxys) omdat hierdoor de te respecteren tussenafstand kleiner kan genomen worden.  
 

 

Figuur 69:  Geplande Air Liquide leiding 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Het eerste hoofdstuk beschrijft het variantenonderzoek waarbij geen rekening gehouden werd met de 
afwikkeling van het verkeer van en naar N449 Walderdonk via O4bis. Dit variantenonderzoek werd 
besproken op de GBC van 16/11/2016.  
Inmiddels is deze visie deels achterhaald door inzichten die ontstaan zijn bij het variantenonderzoek in 
het kader van de knopen O1-O4 (zie Error! Reference source not found.). Het variantenonderzoek 
waarbij rekening wordt gehouden met de aantakking van de N449 op O4bis is opgenomen in het 
tweede hoofdstuk. 

1 VARIANTENONDERZOEK ZONDER AANSLUITING N449  

Onderstaande zaken werden onderzocht in deze fase van het variantenonderzoek: 
1. Inpassing knoop voor gemotoriseerd verkeer; 
2. Toegankelijkheid voor uitzonderlijk vervoer; 
3. Veilige kruising R4 en toegankelijkheid site voor fietsers. 

1.1 INPASSING KNOOP VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

1.1.1 Aanleiding 

Het uitgewerkte voorstel in de Rooilijnstudie betekent grondige aanpassingen van de organisatie van 
de terreinen op de site van Arcelor Mittal. Hierbij dienen zowel toegangscontroles, wachtgebouwen, 
kabels en dergelijke aangepast te worden.  
Op vraag van Arcelor Mittal werden daarom 2 varianten onderzocht waarbij de huidige toerit toch kan 
behouden blijven en waarbij aanpassingen op terrein van Arcelor Mittal niet of beperkt nodig zijn.  
De variant van de Rooilijnenstudie wordt tegen deze 2 varianten afgewogen. 
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1.1.2 Variant 1 – Rooilijnstudie met zuidelijk toerit 

1.1.2.1 Korte beschrijving variant 

Variant 1 – rooilijnstudie met zuidelijk toerit 
werd ingetekend in 2001 in kader van de 
Rooilijnstudie.  
De R4 gaat in viaduct over de spoorlijn L204 
én de toerit naar AMG. De onderdoorgang 
voor gemotoriseerd verkeer wordt maximaal 
gebundeld met de koker voor de spoorlijn. 
Afrijdend verkeer komende van Gent gaat 
over de spoorlijn, neemt meteen de afrit en 
keert terug zuidwaarts richting de spoorlijn om 
daar onder R4 door te gaan en via het zuiden 
de site van Arcelor Mittal in te rijden.  
Verkeer van Zelzate naar AMG gaat langs het 
viaduct en maakt op maaiveldniveau de 
keerbeweging om samen te komen met de 
afrit komende van Gent. 
Oprijden naar Gent gebeurt eveneens met een 
viaduct over spoorlijn L204, oprijden naar 
Zelzate gebeurt parallel met de afrit komende 
van Gent en gaat langs de spoorlijn onder het 
viaduct van de R4 door. 
Voor de aantakking op de terreinen van AMG 
zullen aanpassingen op terrein AMG 
noodzakelijk zijn, dit is nog niet mee 
opgenomen in dit concept. 
 
Hierbij worden bochtstralen tussen de 43m en 
de 54m gehanteerd wat overeenkomt met 
maximumsnelheden (uitgaande van een 
verkanting van 3%) tussen 46km/u en 51km/u. 

 

Figuur 70: Variant 1 - Rooilijnstudie met 
zuidelijke toerit 

1.1.2.2 Analyse verkeersstromen 

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersafwikkeling is het weinig zinvol intensiteiten van 
het macromodel te hanteren voor de in- en uitrit van AMG. Een inschatting van de toekomstige 
intensiteiten aan toerit AMG wordt gebaseerd op basis van de tellingen aan Post 1 en Post 4. Voor de 
intensiteiten op R4 Oost wordt wel het macromodel 2020 gebruikt. 
Best-case: Huidige getelde intensiteiten aan toerit. Hierbij wordt uitgegaan dat een verschuiving van 
Post 4 naar Post 1 (door knippen Knippegroen) gecompenseerd wordt doordat er meer personeel met 
de fiets naar AMG gaat (o.w.v. de nieuw te voorziene fietsinfrastructuur). 
Worst-case: Huidige getelde intensiteiten aan toerit met ophoging alle personenvoertuigen van post 4 
aan post 1. Er wordt aangenomen dat dit verkeer van en naar Zelzate komt/gaat17. 
 
Onderstaande intensiteiten worden bekomen op de verschillende op- en afritten van de knoop O4bis. 

                                                      
17 De relatie Gent – Post 4  zal wellicht via O5 verlopen aangezien dit een beduidend kortere route is 
dan via de hoofdingang (post 1) te rijden. 
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Tak Ochtendspits (pae) Avondspits (pae) 

Best-case Worst-case Best- case Worst-case 

R4 Oost     
Van Gent naar Zelzate (excl. AMG) 1539 1539 1518 1518 
Van Zelzate naar Gent (excl. AMG) 816 816 1458 1458 

Af- en opritten     
R4 Gent naar Zelzate – Afrit AMG 368 368 60 60 
R4 Zelzate naar Gent – Afrit AMG 396 613 52 67 
AMG – R4 ri Zelzate 63 96 241 444 
AMG – R4 ri Gent 55 55 267 267 

Tabel 8: Verwachte intensiteiten op complex O4bis 
 
Indien wordt uitgegaan van een rijstrookcapaciteit tussen 1600 en 1800 pae/u, dan zouden de 
verwachte intensiteiten geen problemen mogen opleveren. De R4 Oost beschikt over voldoende 
restcapaciteit, en de intensiteiten die gebruik maken van het op- en afrittencomplex blijven beperkt. 
Als gevolg hiervan zouden ook de weefbewegingen geen problemen moeten opleveren. 

1.1.2.3 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

• Lange ruimte voor afrit komende van Zelzate 
(±670m vanaf rotonde Cosmos). 

• Snelheid tot 45 km/u mogelijk op het 
complex 

• Door verschuiving R4 voordelen bij aanleg 
en in functie voor minder hinder. 

• Eén fietstunnel kant Zelzate onder R4 O en 
op- en afrit. 

• Belangrijke aanpassing en reorganisatie 
hoofdtoegang Arcelor (inrit post 1 + toegang 
Administratief Gebouw)  

• Grote ruimte-inname, ook op de terreinen 
van AMG 

• Grote wijzigingen AMG noodzakelijk. 

• Verlies parkeercapaciteit op terreinen AMG 

• Door asverschuiving R4 Oost wellicht Air 
Liquide- en Air Products-leidingen te 
verplaatsen. 

Tabel 9: Voor- en nadelen variant 1 
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1.1.3 Variant 2 – Langgerekt viaduct met centrale toerit 

1.1.3.1 Korte beschrijving variant 

Variant 2 – langgerekt viaduct met centrale 
toerit werd door Arcelor Mittal voorgesteld als 
variant voor de knoop binnen de GRUP-
contour waarbij de centrale toerit toch kan 
behouden blijven.  
R4 gaat in viaduct over de spoorlijn L204 én 
de toerit naar AMG. Deze onderdoorgang voor 
gemotoriseerd verkeer ligt hierdoor ongeveer 
400m verwijderd van de spoorlijnkoker. 
Afrijdend verkeer komende van Gent gaat 
over de spoorlijn, neemt meteen de afrit en 
gaat noordwaarts omlaag om onder R4 Oost 
door te gaan. Verkeer van Zelzate naar AMG 
blijft op maaiveldniveau en gaat rechtsaf de 
site op. 
Oprijdend naar Gent vertrekt op maaiveldpeil 
en stijgt zodat aangesloten wordt op viaduct 
over spoorlijn., oprijdend naar Zelzate gebeurt 
parallel met de afrit komende van Gent en 
gaat onder R4 Oost, dan zuidwaarts, 
keerbeweging en sluit aan op viaduct. 
 
Hierbij worden bochtstralen tussen de 47m en 
de 55m gehanteerd wat overeenkomt met 
maximumsnelheden (uitgaande van een 
verkanting van 3%) tussen 48km/u en 52km/u. 

 

Figuur 71: Variant 2 – Langgerekt viaduct met 
centrale toerit 

 

 

Figuur 72: Variant 2 – Lengteprofiel 

1.1.3.2 Analyse verkeersstromen 

Zie ook variant 1 voor de intensiteiten. 
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Indien wordt uitgegaan van een rijstrookcapaciteit tussen 1600 en 1800 pae/u, dan zouden de 
verwachte intensiteiten ook bij deze variant geen problemen mogen opleveren. De R4 Oost beschikt 
over voldoende restcapaciteit, en de intensiteiten die gebruik maken van het op- en afrittencomplex 
blijven al bij al beperkt. Als gevolg hiervan zouden ook de weefbewegingen geen problemen moeten 
opleveren. 
Het enige aandachtspunt hier is de afrit van de R4 vanuit Zelzate naar AMG. Indien de toegang tot de 
parking vertraagd zou verlopen (bv. d.m.v. een slagboom) en daardoor een wachtrij tot stand komt, 
moet voldoende plaats vrij blijven om deze rij te bufferen, zonder het doorgaande verkeer op de R4 te 
belemmeren.  

1.1.3.3 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

• Hoofdtoegang Arcelor (inrit post 1 + toegang 
AC) kan behouden blijven. 

• Beperkte ruimte inname.  

• Behoud parkeercapaciteit op terreinen AMG 

• Snelheid tot 48 km/u mogelijk op het complex 

• Nutsleidingen Air Liquide en Air Products 
komen onder taluds te liggen en kunnen 
wellicht behouden blijven. 

• Beperkte ruimte voor afrit komende van 
Zelzate (±460m vanaf rotonde Cosmos). 

• Door langer viaduct vermoedelijk hogere 
kostprijs (op openbaar domein). 

• 2 kokers op huidig tracé R4O zorgt voor 
moeilijkere fasering en beperktere 
mogelijkheden i.f.v. minder hinder. 

• Door langer viaduct en behoud ligging R4 
beperkte mogelijkheden in werffase i.f.v. 
efficiënte organisatie en minder hinder. 

• Twee fietstunnels kant Zelzate (onder R4 én 
onder afrit Zelzate). 

Tabel 10: Voor- en nadelen variant 2 
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1.1.4 Variant 3 – Rooilijnstudie met centrale toerit 

1.1.4.1 Korte beschrijving variant 

Variant 3 – Rooilijnstudie met centrale toerit 
is het resultaat van verder onderzoek door 
AMG na bespreking van variant 2 waarbij 
nog niet alle actoren overtuigd waren door 
de oplossing. 
Deze variant sluit erg aan bij de variant 1 
waarbij echter de toerit niet meer zuidelijk 
aantakt maar terug uitbuigt richting R4 om 
ter hoogte van de huidige toerit aan te 
takken. 
 
R4 gaat in viaduct over de spoorlijn L204 én 
de toerit naar AMG. De onderdoorgang voor 
gemotoriseerd verkeer wordt maximaal 
gebundeld met de koker voor de spoorlijn. 
Afrijdend verkeer komende van Gent gaat 
over de spoorlijn, neemt meteen de afrit en 
keert terug zuidwaarts richting de spoorlijn 
om daar onder R4 door te gaan vervolgens 
weer noordwaarts af te buigen om ter hoogte 
van de huidige toerit de site op te rijden. 
Verkeer van Zelzate naar AMG blijft op 
maaiveldniveau (afhankelijk van kruising met 
fietsers) en maakt een keerbeweging om 
samen te komen met de afrit komende van 
Gent. 
Oprijdend naar Gent vertrekt op maaiveldpeil 
en stijgt dan om aan te sluiten op het viaduct 
over het spoor, oprijdend naar Zelzate 
gebeurt parallel met de afrit komende van 
Gent en gaat langs de spoorlijn onder het 
viaduct van de R4 door. 
 
Hierbij worden bochtstralen van minimaal 
40m gehanteerd wat overeenkomt een met 
maximumsnelheid van 44km/u (uitgaande 
van een verkanting van 3%). 

 

Figuur 73: Variant 2 – Rooilijnstudie met centrale 
toerit 

1.1.4.2 Analyse verkeersstromen 

Naar verkeersafwikkeling toe valt geen onderscheid te maken tussen deze variant en variant 1. Het 
verkeer wordt hier enkel nog verder op het terrein van AMG afgewikkeld maar moet hiervoor geen 
extra weef- of kruisende bewegingen uitvoeren. Daarom gelden hier ook dezelfde conclusies. Indien 
uitgegaan wordt van een rijstrookcapaciteit van 1600 – 1800 pae/u, zouden ook hier geen 
doorstromingsproblemen optreden.  
Een voordeel van deze variant t.o.v. variant 1 is dat er door behoud van de centrale toegang op de 
huidige locatie, langere op- en afritten ontstaan en er dus ook meer bufferruimte is. 
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1.1.4.3 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

• Kleine kans op terugslag o.w.v. lengte afritten. 

• Beperkte ruimte-inname op terreinen van 
AMG. De impact is beperkt. Er zijn geen 
wijzigingen nodig.  

• Hoofdtoegang Arcelor (inrit post 1 + toegang 
AC) kan behouden blijven. 

• Behoud parkeercapaciteit op terreinen AMG 

• Snelheid tot 44 km/u mogelijk op het complex 

• Door verschuiving R4 voordelen bij aanleg en 
in functie voor minder hinder. 

• Eén fietstunnel kant Zelzate onder R4 O en 
op- en afrit. 

• Door asverschuiving R4 Oost wellicht Air 
Liquide- en Air Products-leidingen te 
verplaatsen. 

• Grote ruimte- inname (maar beperkt thv 
AMG).  

Tabel 11: Voor- en nadelen variant 3 

1.1.5 Conclusie 

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de besproken varianten. Variant 3 wordt als 
voorkeursvariant weerhouden. 

 Variant 1 – 
Rooilijnstudie met 
zuidelijke toerit 

Variant 2 – Langgerekt 
viaduct met centrale 
toerit 

Variant 3 – 
Rooilijnstudie met 
centrale toerit 

Verkeerscapacitei
t 

Voldoende opstelruimte 
komende van Zelzate. 

Beperkte opstelruimte 
komende van Zelzate 

Véél opstelruimte 
komende van Zelzate 

Verkeersveilighei
d 

Minimumstraal 43m. Minimumstraal 47m. Minimumstraal 40m. 

Impact op 
terreinen AMG 

Grote wijziging terreinen 
AMG nodig. 

Geen wijziging nodig. Geen wijziging nodig. 

Ruimte inname 
(excl terreinen 
AMG)  

Grote ruimte-inname. Beperkte ruimte-inname Grote ruimte-inname. 

Ruimte-inname 
terreinen AMG 

Zuidelijk inrit zorgt voor 
grote inname op terrein 
AMG. 

Beperkte ruimte-inname 
op AMG. 

Beperkte ruimte-inname 
op AMG. 

Impact 
nutsleidingen 

Nutsleidingen te 
verplaatsen door 
asverschuiving R4O. 

Nutsleidingen kunnen 
behouden blijven 
(verder onderzoek 
nodig). 

Nutsleidingen te 
verplaatsen door 
asverschuiving R4O. 

Uitvoering Asverschuiving biedt 
ruimte tijdens de 
werffase voor 
organisatie en minder 
hinder. 

2 kokers op huidig tracé 
R4O zorgt voor 
moeilijkere fasering en 
beperktere 
mogelijkheden i.f.v. 
minder hinder. 

Asverschuiving biedt 
ruimte tijdens de 
werffase voor 
organisatie en minder 
hinder. 

Kostprijs Aanpassingen op 
terreinen AMG nodig.  

Meer kunstwerken 
(wellicht duurste 
oplossing?). 

Meer wegenis maar 
minder kunstwerken. 
(wellicht goedkoopste 
oplossing?). 

Bestemmingen Allen blijven binnen GRUP-contour. 

Afstemming L204 L204 steeds ongelijkvloers gekruist. 
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 Variant 1 – 
Rooilijnstudie met 
zuidelijke toerit 

Variant 2 – Langgerekt 
viaduct met centrale 
toerit 

Variant 3 – 
Rooilijnstudie met 
centrale toerit 

Fietsverbinding Eén fietstunnel kant 
Zelzate onder R4 O en 
op- en afrit. 

Twee fietstunnels kant 
Zelzate (onder R4 én 
onder afrit Zelzate). 

Eén fietstunnel kant 
Zelzate onder R4 O en 
op- en afrit. 

Tabel 12: Afwegingstabel varianten knoop O4bis 
 
Variant 3 – Rooilijnstudie met centrale toerit wordt als voorkeursvariant weerhouden. Hierbij wordt 
tegemoetgekomen aan de wensen van Arcelor Mittal om de impact op eigen terreinen te beperken en 
wordt tevens tegemoetgekomen aan de wensen van AWV om de kosten te beperken en risico’s op 
terugslag op R4 te minimaliseren. 
 
De haalbaarheid van variant 3 werd nog verder technisch nagegaan (met de correcte breedte van de 
rijstroken). Dit plan werd opgenomen onder deel 7. 

1.2 TOEGANKELIJKHEID VOOR UITZONDERLIJK VERVOER 

1.2.1 Aanleiding 

In 2014 kende AMG 29 Uitzonderlijke transporten (vnl. type G3 en G4) van en naar de site via post 1-
hoofdingang, in 2015 waren er dat 38. Dit gaat voornamelijk over transfo’s, machineonderdelen, 
kraanbaanliggers, kraanonderdelen. AMG voorziet begeleiding vanaf transporten breder dan 3,5m, 
langer dan 20m en hoger dan 4,5m. 
 
Ook de volgende jaren zullen regelmatig uitzonderlijke transporten van en naar de site plaatsvinden. 
Het is dus belangrijk dat de site toegankelijk is voor uitzonderlijk vervoer zonder dat hiervoor grote 
tijdelijke aanpassingen nodig zijn.  
 
Er wordt meer en meer gestreefd uitzonderlijke transporten zo veel als mogelijk zonder 
politiebegeleiding te laten plaatsvinden. Dit wil zeggen dat rijden in tegenrichting, doorkruisen van 
middenbermen, innemen van meerdere rijstroken zo veel als mogelijk moet vermeden worden. 

1.2.2 Mogelijke Opties 

1.2.2.1 Optie 1 – Op- en afrittencomplex 

Idealiter maakt uitzonderlijk vervoer gebruik van de wegenis voor het overig gemotoriseerd verkeer. 
Zodoende is geen begeleiding nodig, noch extra infrastructurele maatregelen. Dit is echter niet steeds 
mogelijk. Hieronder wordt besproken welke types uitzonderlijk vervoer van het op- en afrittencomplex 
zouden kunnen gebruik maken.   

• Hoogte: Uitzonderlijk vervoer met een buitengewone hoogte (>4,5m) vormt hier wellicht geen 
probleem aangezien het viaduct 6m vrije hoogte moet respecteren t.o.v. de spoorlijn. Een vrije 
hoogte van 5,7m opleggen voor de koker zal met andere woorden niet tot een grote meerkost 
leiden.18 

• Gewicht: Het viaduct zal aan de nodige gewichtsklassen voor R4 Oost moeten voldoen. Deze 
gewichtsklassen ook aan de koker (gelegen op maaiveldniveau) opleggen zal geen probleem 
vormen. 

• Breedte: Er wordt uitgegaan van 1 rijstrook per rijrichting op het op- en afrittencomplex. 
Afhankelijk van de uitwerking (voorzien van pechstroken, middenstreep tussen beide 
rijrichtingen) zullen brede voertuigen al dan niet van de op- en afritten gebruik kunnen maken. 

                                                      
18 Hoog verkeer met een beperkte bochtstraal kan gebruik maken van oprit komende van Zelzate en 
de afrit gaande naar Gent en afhankelijk van de gewenste rijrichting de keerpunten O5-Moervaart 
Noord en Cosmos gebruiken. 
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• Lengte (draaicirkel): Gezien de beperkte draaicirkels op het op- en afrittencomplex (tot 
minimaal 40m) zullen niet alle lengtes van voertuigen probleemloos het op- en afrittencomplex 
kunnen nemen. Dit valt (gezien de beperkte beschikbare ruimte) niet binnen de knoop zelf op 
te lossen. 

 
Door EVT werd een computeranalyse uitgevoerd voor de knoop.  
 

 

Figuur 74: Compunteranalyse EVT mbt uitzonderlijk vervoer.  
 
De analyse resulteerde in volgende besluiten:  

• Normaal wegverkeer : Goed. 

• Uitzonderlijk vervoer  
o G2: Goed  
o G3: In de bochten wordt er naast de rijbaan gereden en over de verkeersgeleider.  
o G4: In de bochten wordt er naast de rijbaan gereden, over de verkeersgeleider en 

over de tegengestelde richting. Afslag via een doorsteek zou een oplossing kunnen 
zijn. 

 
Voornamelijk voor uitzonderlijk lang vervoer zullen alternatieve oplossingen moeten gezocht worden. 
Afhankelijk van de uitwerking van het op- en afrittencomplex dient deze alternatieve oplossing ook 
voor extra breed transport toegankelijk zijn. Onderstaande opties focussen op alternatieve 
oplossingen voor (voornamelijk) uitzonderlijk lang transport met beperkte bochtstralen.  
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1.2.2.2 Optie 2 – Rechts-in – links uit komende van /  gaande naar 
Zelzate 

Een mogelijke alternatieve ontsluiting voor uitzonderlijk vervoer is een 
infrastructurele mogelijkheid te voorzien rechtsaf komende van Zelzate. 
Verkeer naar de site slaat rechtsaf, kruist de het fietspad en rijdt de site 
op, verkeer komende van Gent kan keren aan de rotonde Cosmos. 
Verkeer van de site richting Zelzate kan opnieuw het fietspad, de 
rijrichting Gent en vervolgens de middenberm kruisen. Hierbij zal 
politiebegeleiding nodig zijn. Verkeer richting Gent kan de gewone oprit 
nemen.19 
 
Voordelen 

• Beperkte infrastructurele aanpassingen. 

• Geen politiebegeleiding nodig (m.u.v. verkeer van site richting 
Zelzate). 

• Nog steeds hinder bij bochtstralen (er kan wel een grote 
overschrijdbare zone voorzien worden). 

Nadelen 

• Fietssnelweg nog te kruisen (aanvaardbaar mits begeleiding 
van steward AMG), niveau fietssnelweg moet hier dan nog op 
maaiveld niveau zitten. 

 
 
 
 

 

Figuur 75: Mogelijke 
opties voor UV t.h.v. 
Knoop O4bis 

1.2.2.3 Optie 3 – Achteruit op oprit richting Gent 

Een mogelijke alternatieve ontsluiting voor uitzonderlijk vervoer is het 
achteruitrijden op de oprit richting Gent toelaten.  
Verkeer komende van Zelzate rijdt eerst het viaduct over voorbij AMG 
en rijdt vervolgens achteruit op de oprit. Verkeer komende van Gent kan 
keren aan de rotonde Cosmos en vervolgens dezelfde 
achteruitrijbeweging maken. 
Verkeer naar Gent en Zelzate moet de oprit richting Gent nemen en 
keren aan O5-Moervaart Noord of O6- Omgeving Moervaart. 
Door een aparte poort te voorzien naar de site kan het deel dat 
achteruitgereden moeten worden, sterk verminderd worden.  
 
Voordelen 

• Géén infrastructurele aanpassingen nodig. 

• Geen politiebegeleiding nodig. 

• Geen impact op fietssnelweg. 
Nadelen 

• Voldoende begeleiding nodig op de site zelf, verkeer 
tegenhouden dat oprit wil nemen.  

• Oprit R4 wordt voor een lange tijd afgesloten voor verkeer20, hier 
voor is begeleiding van AMG nodig. 

• Inrijdend uitzonderlijk vervoer staat verkeer georiënteerd en 
moet nog kunnen keren op terreinen AMG. 

                                                      
19 Een alternatief werd onderzocht waarbij enkel rechts-in werd toegelaten uitrijdend verkeer richting 
Zelzate keert dan voor de Moervaartbrug door een doorsteek in de middenberm. Dit alternatief bleek 
echter technisch niet mogelijk binnen de beschikbare breedte van de R4 Oost. 
20 Verkeer gehinderd door manoeuvres uitzonderlijk vervoer kan naar oprit richting Zelzate afgeleid 
worden en eventueel keren aan Cosmos. 
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1.2.2.4 Optie 4 – Via OCAS 

Ten slotte bestaat er ook een 4de optie, nl via de inrit OCAS. Momenteel wordt nabij OCAS een 
windmolen geplaatst. Er wordt hiervoor een erfontsluiting voorzien over de terreinen van OCAS (zie 
onderstaande figuur).  
 

 

Figuur 76: Afspraken erfdienstbaarheden tussen OCAS en AMG 
 
Deze erfdienstbaarheid om de 
windmolen te bereiken zou 
tevens kunnen gebruikt worden 
(mits beperkte infrastructurele 
aanpassingen) om een nieuwe 
verbindingsweg tussen de site 
AMG en de afrit van de E34-
Industriepark Rosteyne te 
voorzien (zie figuur rechts). 
 
Voordelen 

• Geen politiebegeleiding 
nodig. 

Nadelen 

• Infrastructurele 
aanpassingen nodig. 

• Beperkte bochtstralen bij 
in- en uitrijden aan 
Industriepark Rosteyne 

• Hinder op terreinen niet 
van AMG.  

• Kruising fietssnelweg. 

• Inrijdend uitzonderlijk 
vervoer staat verkeer 
georiënteerd en moet 
nog kunnen keren op 
terreinen AMG. 

 

Figuur 77: Optie 4 – via toerit OCAS 
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1.2.3 Conclusies 

Uitzonderlijk vervoer dient zo veel mogelijk van de gewone op- en afrit gebruik te maken (optie 1). Dit 
heeft de minste hinder. Wellicht zal dit technisch niet mogelijk zijn voor al het uitzonderlijk vervoer21. 
Voor verkeer dat het complex niet kan gebruiken wordt optie 2 weerhouden. Deze maatregel heeft 
een beperkt kostprijs en is de enige oplossing waarbij toekomend uitzonderlijk vervoer meteen juist 
georiënteerd op de site toekomt. Bij deze variant wordt de fietssnelweg gekruist. Aangezien dit echter 
maar enkele keren per jaar (voornamelijk ’s nachts) voorkomt is deze hinder aanvaardbaar. Er zal wel 
begeleiding op terrein nodig zijn om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de fietssnelweg te 
garanderen. 
 
Om uitrijdend uitzonderlijk vervoer vlot toe te laten wordt tevens optie 3 weerhouden maar enkel voor 
wegrijdend verkeer richting Gent. Momenteel moeten verschillende constructies weggenomen worden 
op de terreinen van AMG. Uitrijdend uitzonderlijk vervoer richting Gent kan via een poortje dat meteen 
op de afrit richting Gent aansluit zonder de huidige wachtpost te hinderen. Hiervoor dient de afrit nabij 
dit poortje te passeren (taak project R4WO) en dient AMG een poort te voorzien op eigen terrein om 
(enkel voor uitzonderlijk vervoer) een tijdelijke extra toegang tot de site te verlenen. 
 
Samenvattend: 
 

Type UV Bereikbaarheid site Extra maatregelen 

Uitzonderlijk vervoer 
met normale hoogte en 
beperkte bochtstraal 

gebruik op- en afritten complex. Geen extra maatregelen nodig 

Uitzonderlijk hoog 
vervoer met beperkte 
bochtstralen 

Gebruik afrit komende van 
Zelzate en oprit richting Gent en 
desgewenst keren aan Cosmos 
en/of O5-Moervaart Noord 

Geen extra maatregelen nodig. 

Uitzonderlijk vervoer 
met grote bochtstraal 
(ook hoog verkeer met 
grote bochtstraal) 

• Toekomend verkeer rechts-
in komende van Zelzate 
(eventueel keren aan 
Cosmos) 

• Wegrijdend verkeer richting 
Gent via poortje en huidige 
oprit. 

• Wegrijdend verkeer richting 
Zelzate via kruisen 
middenberm. 

• Afschermende constructies zijberm 
te verplaatsen en stewards op 
terrein om passerende fietsers en 
voetgangers te beschermen. 

• Poort openen en sluiten. Stewards 
om conflict met ander verkeer oprit 
te beveiligen. 

• Politiebegeleiding nodig. 
Afschermende constructies zijberm 
en middenberm weg te nemen. 

Al het uitzonderlijk 
vervoer wegrijdend 
richting Gent 

Via poortje rechtstreeks toegang 
tot oprit richting Gent. 

Poort openen en sluiten. Stewards om 
conflict met ander verkeer op oprit 
richting Gent te beveiligen. 

Tabel 13: Te nemen maatregelen voor uitzonderlijk vervoer 

1.3 VEILIGE KRUISING R4 EN TOEGANKELIJKHEID SITE VOOR FIETSERS 

De Rooilijnstudie gaat uit van een fietskruising van R4 West ter hoogte van de toerit naar AMG. Dit 
kan één op één doorgetrokken worden naar de weerhouden variant waarbij de toerit verplaatst werd. 
Er zijn echter alternatieve oplossingen mogelijk. Hieronder worden enkele varianten besproken. 
Bij het inpassen van de fietsinfrastructuur werd met onderstaande zaken rekening gehouden: 

• De provincie Oost-Vlaanderen heeft plannen om op termijn de fietssnelweg langs de oude 
spoorwegberm richting Wachtebeke te vervolledigen. De concepten dienen hier reeds op te 
anticiperen. 

                                                      
21 Wordt in het verder proces nagegaan door AWV-EVT. 
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• Aangezien de oude spoorlijnfietsroute moet aantakken op de fietssnelweg langs R4 Oost 
wordt aangenomen dat deze fietsroute ten zuidoosten van de nieuw te realiseren spoorlijn 
blijft. Dit spaart één ongelijkvloerse fietskruising voor fietsverkeer tussen Wachtebeke en R4 
Oost – zuidelijke tak. 

• De ligging van de nieuw te realiseren spoorlijn L204 tot Terneuzen is gekend, de timing echter 
nog niet. Er wordt daarom géén fietskoker of tunnel voorzien voor de spoorlijn zonder dat 
deze gerealiseerd wordt, wel moet een aanpassing van de fietsinfrastructuur mogelijk zijn om 
de spoorlijn ongelijkvloers te kunnen kruisen. 

 

Fietsvariant 1: Rooilijnstudie Fietsvariant 2: AMG-
Wachtebeke als kortste route 

Fietsvariant 3: AMG-SKW als 
kortste route 

 

Figuur 78: Fietsvariant 1 

 

Figuur 79: Fietsvariant 2 

 

Figuur 80: Fietsvariant 3 
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Beschrijving: 
De fietssnelweg volgt deze van 
de Rooilijnstudie. De 
fietssnelweg langs westzijde 
gaat omlaag ter hoogte van de 
toegang tot AMG en kruist er de 
R4 Oost. Vervolgens gaat de 
fietssnelweg aan de oostzijde 
langs het complex heen om ten 
zuiden van het complex de 
spoorlijn ongelijkvloers te 
kruisen (bij voorkeur via een 
tunnel). 
Doordat de kruising van de 
fietssnelweg onder R4 Oost 
ruim 200m ten noorden ligt van 
de kruising van de spoorlijn, kan 
verwacht worden dat de R4 hier 
reeds op maaiveldniveau ligt. 
De fietsers dienen dus 2x een 
hoogteverschil te overbruggen. 

Beschrijving: 
De fietssnelweg loopt aan de 
westzijde op maaiveldniveau 
tussen de R4 en de toerit naar 
AMG. Waar het viaduct 
voldoende hoog is kan de 
fietser op maaiveldniveau de R4 
kruisen (voorwaarde is wel dat 
ook de afrit van Zelzate mee 
omhoog gaat). 
Ten oosten gaat de fietsroute in 
één rechte lijn onder de 
westelijke op- en afrit en de 
spoorlijn door. 
Afhankelijk van de hoogte van 
de op- en afrit op deze locatie 
moet de fietssnelweg beperkt 
tot 4m dalen. 
 

Beschrijving: 
De fietssnelweg loopt aan de 
westzijde op maaiveldniveau 
tussen de R4 en de toerit naar 
AMG. Waar het viaduct 
voldoende hoog is kan de fietser 
op maaiveldniveau de R4 
kruisen (voorwaarde is wel dat 
ook de afrit van Zelzate mee 
omhoog gaat). 
Ten oosten van de R4 buigt de 
route zuidwaarts af om tussen 
de R4 en de op- en afrit te dalen 
en vervolgens in het zuiden 
onder de op- en afrit en de 
spoorlijn door te gaan. 
 
 

Voordelen: 

• Kan net binnen de rand van 
het GRUP gerealiseerd 
worden. 

• Het niet voorzien van een 
spoorwegkruising heeft 
geen impact op latere 
infrastructuren. 

 
 
 
 
 
 
 

Voordelen: 

• Slechts één te overbruggen 
hoogteverschil voor fietsers. 

• Bij de niet voorziene  
spoorkruising kan het 
hoogteverschil zéér beperkt 
zijn (afhankelijk van 
uitwerking op- en afrit). 

• Vlotte route noordoost. 

• Hellingen kunnen met 
voldoende doorzichten 
gerealiseerd worden. 

 
 

Voordelen: 

• Slechts één te overbruggen 
hoogteverschil voor fietsers. 

• Spoorlijn wordt meteen 
gekruist samen met 
onderdoorgang R4. 

• Kan wellicht volledig binnen 
GRUP gerealiseerd worden. 

• Totaalkost voor 
fietsinfrastructuur het laagst 
door bundelen 2 kruisingen. 

• Voldoende ruimte om 
zichten in fietstunnels te 
garanderen. 

Nadelen: 

• Twee te overbruggen 
hoogteverschil voor fietsers 
(of zeer lang/duur viaduct). 

• Omweg voor fietsers 
noordoost. 

• Totaalkost voor 
fietsinfrastructuur het 
hoogst. 

• Beperkte zichtbaarheid door 
bochten in hellingen. 

• Niet compatibel met 
weerhouden variant 2 voor 
uitzonderlijk vervoer. 

 

Nadelen: 

• Kan niet binnen GRUP 
gerealiseerd worden. 

• Bij niet meteen voorzien van 
spoorkruising is later nog 
aanpassing sleuf-
infrastructuur nodig. 

Nadelen: 

• Spoorlijnkruising moet 
meteen voorzien worden 
waardoor iets hogere kost. 

• Omweg voor fietsers 
noordoost. 

Tabel 14: Afwegingstabel varianten knoop O4bis - fietsinfrastructuur 
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Bij alle varianten worden de huidige toerit voor fietsers ten 
zuiden van de hoofdingang voor gemotoriseerd verkeer 
geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. Om de fietssnelweg 
te bereiken moet hiervoor de hoofdtoegang gekruist 
worden. Fietsers kunnen hiervoor 650m omrijden en ter 
hoogte van de Villa Van Parys op de fietssnelweg komen. 
Dit is enkel voor fietsers van en naar Gent en komende van 
het gebouw ten zuiden van de hoofdtoegang een omweg. 
Fietsers van en naar Zelzate en naar alle overige 
gebouwen hoeven geen extra omweg te doen door het 
schrappen van deze mogelijkheid. Slechts een heel 
beperkt aantal fietsers is hierdoor benadeeld. Hoofdas voor 
fietsers door het terrein van AMG ontsluit goed naar de 
fietssnelweg. 
 

 

Figuur 81: Bereikbaarheid site AMG 
per fiets 

 
Conclusie: 
Voor de inpassing van de fietssnelweg kent variant 3 de meeste voordelen en de minste nadelen. De 
inpassing van het deel fietssnelweg geprankt tussen R4 Oost en toerit AMG dient de nodige aandacht 
te krijgen qua buffering bij uitwerking van dit concept. Voornamelijk op lange termijn geniet dit concept 
de voorkeur aangezien dit wellicht de goedkoopste oplossing biedt (kosten voor kruisen spoor mee in 
rekening gebracht) met het beste comfort voor fietsers. Hierbij dient de afrit komende van Zelzate mee 
over de fietsvoorziening onder R4 Oost voorzien worden.  
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2 VARIANTEN MET AANSLUITING N449 (OVEREENSTEMMING 
MET CONCEPTKEUZE VOOR O1-O2-O3-O4) 

Dit hoofdstuk geeft het variantenonderzoek waarbij wel rekening gehouden wordt met de ontwikkelde 
visie met betrekking tot de aansluiting van N449 Walderdonk in het kader van de knopen O1-O4. 
 
Onderstaande zaken werden onderzocht in deze fase van het variantenonderzoek: 

1. Aansluiting afrit komende van Gent 
2. Tracémogelijkheiden N449 
3. Aansluiting fietssnelwegen 

Voor het onderzoek ivm de ontsluiting voor uitzonderlijk vervoer verwijzen we naar voorgaand 
hoofdstuk. 

2.1 AANSLUITING AFRIT KOMENDE VAN GENT 

2.1.1 Beschrijving varianten 

Bij de uittekening van het concept voor O4bis met een bijkomende tak voor het verkeer van en naar 
N449 Wachtebeke werd in eerste instantie het voorkeursconcept uit voorgaande fase behouden en 
aangevuld met een rotonde waarop de verlegde N449 werd aangesloten.(cfr onderstaande figuur). 
 

 
Figuur 82: variante O4bis 
aansluiting afrit uit Gent via 
lus. 

Bij verder technische uitwerking van dit concept, bleek dat de oprit 
van de rotonde richting Gent niet kan ingepast worden indien de 
rotonde op maaiveldniveau wordt gerealiseerd. Daarom werd 
voorgesteld om de rotonde hoger aan te leggen (circa 1,5m boven 
MV-peil) waardoor het te overbruggen hoogteverschil beperkter 
wordt. Tevens wordt voorgesteld om het spoor iets zuidelijker de R4 
te laten kruisen. 
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Figuur 83: varianten O4bis 
aansluiting afrit uit Gent via of via 
directe aansluiting 

Als gevolg van deze ingrepen ontstond een alternatief om de 
knoop te realiseren.  

• In het oorspronkelijke voorstel wordt de afrit, komende 
van kant Gent voorzien via een lus. Hierdoor ontstaat 
een buffercapaciteit voor verkeer komende van R4 kant 
Gent. Er kan een haakse aansluiting op de rotonde 
voorzien worden.  

• Een andere mogelijkheid bestaat erin om de afrit R4 
komende van Gent niet aan te sluiten via een lus; maar 
via een directe aansluiting op de rotonde. Ook de tak 
richting Zelzate kan in dit geval dichter bij de R4 
aangelegd worden. 

 

 
Technisch beschouwd zijn beide oplossingen mogelijk.  
 
Beide mogelijkheden werden ook doorgerekend aan de hand van een microsimulatie. De resultaten 
zijn te vinden onder deel 9, hoofdstuk 1. Beide varianten hebben een goede verkeersafwikkeling, 
maar de variant met een rechtstreekse aansluiting heeft een nog betere doorstroming. Netto gezien 
zullen er minder kruisende stromen optreden op de O4bis rotonde doordat de aansluitingen er anders 
worden gemaakt. Dit zorgt ook dat het risico op fileterugslag op de R4 erg beperkt wordt (wat 
ongeveer het enige resterende minpunt was bij vorige opties uit doorstromingsperspectief)22. 

2.1.2 Afweging varianten 

Afrit R4 vanuit Gent via lus  Afrit R4 vanuit Gent via directe aansluiting  

Meer ruimte-inname  Minder ruimte-inname  

Vlotte verkeersafwikkeling volgens simulatie.   Vlottere verkeersafwikkeling volgens simulatie  
(resultaten simulatie: zie deel 9, hoofdstuk 1)  

Afrit O4bis komende vanaf O4 (kant Zelzate) 
geeft kans op terugslag op R4 (bij maximale 
fillelengte). Eventuele ingrepen om buffer te 
realiseren is aangewezen (bijvoorbeeld twee 
rijstroken op deze tak) (resultaten simulatie: zie 
deel 9, hoofdstuk 1)   

Afrit O4bis komende vanaf O4 (kant Zelzate) 
geeft geen kans op terugslag op R4 (maximale 
fillelengte avondspits: 82 meter). (resultaten 
simulatie: zie deel 9, hoofdstuk 1)   

                                                      
22 Door de specifieke context ter hoogte van Arcelo Mittal Ghent zijn er relatief grote verschillen tussen 
de gemeten gemeten intensiteiten en de modelresultaten. Daarom werd een bijkomende 
capaciteitstoets gedaan op basis van een worst case scenario om de afwikkeling ter hoogte van de 
rotonde na te gaan (zie bijlage). 
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Afrit R4 vanuit Gent via lus  Afrit R4 vanuit Gent via directe aansluiting  

OV ondervindt vrijwel geen hinder op het traject 
tussen Rijkswachtlaan en Wachtebeke 

OV ondervindt vrijwel geen hinder op het traject 
tussen Rijkswachtlaan en Wachtebeke 

Veel infrastructuur  Minder infrastructuur  

Minder goede verkeersveiligheid (beperkte 
bochtstralen en neerwaarts verloop as Gent R4 
Haven naar Arcelor, slipgevaar)  

Betere verkeersveiligheid, minder kritisch mbt 
bochtstralen as R4 Gent R4 Haven naar Arcelor 

Minder robuust  Eventueel aanpasbaar (bijkomende bypasses 
zijn mogelijk (dus robuuster) 

Meer opstelruimte (meer buffering) voor verkeer 
komende van R4 kant Gent naar de rotonde 
(maar is volgens simulaties niet noodzakelijk)  

Minder opstelruimte voor verkeer komende van 
R4 vanuit kant Zelzate (maar is volgens simulatie 
niet noodzakelijk)  

Beperkte verschuiving van het spoor (blijft 
binnen reservatiestrook)  

Grotere verschuiving van de kruising van het 
spoor naar het zuiden (ca 190 meter, blijft binnen 
reservatiestrook). R4 blijft langer op hoger niveau  

Minder directe routes openbaar vervoer (geen 
optimalisatiemogelijkheden voor de as 
Wachtebeke- Zelzate)  

Directere routes openbaar vervoer, bijkomende 
maatregelen kunnen nog toegevoegd worden 
(bypasses, dus robuuster)  

N449 dient onmiddellijk op hoogte aangelegd 
(door kruising op- en afrit).  

In afwachting van aanleg spoor kan N449 nog op 
maaiveldpeil aangelegd worden. 
(budgetspreiding)  

Complexe routes Wachtebeke – Zelzate (blauwe 
lijnen op onderstaande figuren) en Gent – 
Wachtebeke (rode lijn op onderstaande figuren)  

Minder complexe routes  

      

Tabel 15: Afwegingstabel varianten knoop O4bis – met aantakking N449 
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2.1.3 Besluit 

De voorkeur gaat naar de variant met de directe aansluiting omwille van de vlottere 
verkeersafwikkeling, de betere leesbaarheid, de betere verkeersveiligheid en de mogelijkheden die 
bestaan om de knoop robuuster te maken. Bovendien biedt deze variant ook voordelen naar 
faseerbaarheid.  

2.2 TRACÉMOGELIJKHEDEN N449  

Voor de nieuwe aansluiting van de N449 op de rotonde zijn er drie mogelijke tracés:  

• Tracé 1 (meest noordelijk) is reeds afgestemd op de aanleg van het spoor. Deze noordelijke 
aanleg is nodig om een ongelijkgrondse kruising met het spoor te kunnen realiseren (vrije 
hoogte van 6m tov spoor vereist waardoor de N449 in helling moet aangelegd worden. Het 
spoor ligt huer quasi op maaiveldpeil. 

• Tracé 2 (middelste tracé, oude spoorwegbedding) is een mogelijke tijdelijke optie (zolang er 
geen spoor gerealiseerd wordt) waarbij weinig tot geen bomen dienen gerooid te worden.  

• Tracé 3 (zuidelijk tracé) is een mogelijke tijdelijke optie (zolang er geen spoor gerealiseerd 
wordt) en volgt het trace van een bestaande onverhader weg  

 
 

 
Figuur 84: Tracémogelijkheden N449   

1 

2 

3 
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Tracé 1 (meest noordelijke)  Tracé 2 (oude 
spoorwegbedding   

Tracé 3 (bestaande 
onverharde weg) 

Houdt rekening met de 
realisatie van het spoor  

Houdt geen rekening met de 
realisatie van het spoor en is 
dus te beschouwen als een 
tijdelijke optie  

Houdt geen rekening met de 
realisatie van het spoor en is 
dus te beschouwen als een 
tijdelijke optie 

Veel bomen te rooien  Weinig tot geen bomen te 
rooien  

Weinig tot geen bomen te 
rooien 

Sterke ruimtelijke 
versnippering  

Ruimtelijke versnippering  Minst ruimtelijke versnippering  

Langste afstand, minder 
ideaal voor fieter en bochtig 
tracé van de wagen 

Beperkte omrijafstand Kortste afstand (voor fietsers, 
autoverkeer en openbaar 
vervoer )  

Onteigening noodzakelijk  Volgt bestaande percelering  Volgt in sterke mate de 
bestaande percelering  

Tabel 16: Afwegingstabel varianten knoop O4bis – tracémogelijkheden N449 
 
Vanuit oogpunt mobiliteit verschillen de varianten weinig van elkaar. Tracé 1 scoort hier beperkt 
slechter omwille van de omrijfactor en het bochtigere tracé. Tracé 1 houdt wel rekening met het spoor.  
 
De ruimtelijke aspecten zullen doorslaggevend zijn bij de keuze van een (tijdelijk tracé). Deze 
afweging zal gemaakt worden binnen het GRUP en bijhorend MER-proces. De voorkeur van de 
werkgroep gaat naar tracé 3 omwille van de korte afstand en omwille van de beperking van de 
versnippering van de ruimte.  
De fietsinfrastructuur (verbinding naar de fietssnelweg F41) zou daarbij wel aangelgde worden ter 
hoogte van de oude spoorwegbedding (tracé 2). Gecombineerd met een tracé 3 voor de N449 zorgt 
dit ook nog voor een aangenamere fietsroute. 
Merk op dat de tracés 2 en 3 slechts een tijdelijk tracés zijn. Bij realisatie van het spoor dient tracé 1 
aangehouden  te worden.  
 
Er moet rekening gehouden worden met de bestaande windturbines.  
 

2.3 FIETSSNELWEG  

Ter hoogte van de knoop gaat de fietssnelweg van een ligging ten oosten van de R4 naar een ligging 
ten westen van R4. Bovendien dient hier ook aangesloten te worden op de fietssnelweg F41.  
 
Zolang het spoor niet gerealiseerd wordt, kan het fietsverkeer van Wachtebeke naar Zelzate rijden via 
Walderdonk en het knooppunt O4 (via de bestaande onderdoorgangen).  
Wanneer het spoor gerealiseerd wordt, is de onderdoorgang ter hoogte van O4 niet meer mogelijk. De 
fietssnelweg F41 zal dan ter hoogte van O4bis aantakken op de fietssnelweg F40.  
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Figuur 85: Situering aansluiting F41 aan F40 bij realisatie spoor (via reservatiestrook en O4 
bis).  
Voor de realisatie van de fietssnelwegen en de verknoping ervan zijn er twee varianten uitgewerkt. 
Voor elke van de varianten werd nagegaan hoe de fietssnelweg kan gerealiseerd worden  

• voor de realisatie van het spoor  

• na de realisatie van het spoor.  
 

Westelijke ligging van fietssnelweg langs R4 
Oost 

Oostelijke ligging van fietssnelweg langs R4 
Oost 

Voor realisatie spoor Voor realisatie spoor 

 

 

• 2 onderdoorgangen R4 (de zuidelijke zal bij 
realisatie van spoor een tunnel moeten 
worden) 

• 1 tunnel onder tak Arcelor 

• 1 onderdoorgang R4 
 

• 1 tunnel onder ontsluitingsweg naar N449 
Wachtebeke 
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Westelijke ligging van fietssnelweg langs R4 
Oost 

Oostelijke ligging van fietssnelweg langs R4 
Oost 

Na realisatie spoor Na realisatie spoor 

 
 

• 1 onderdoorgang R4 

• 3 tunnels,  

• een onder spoor, 

• een onder spoor én R4   

• een (te behouden tunnel) onder tak Arcelor 
 

• 1 (te behouden) tunnel onder spoor 

• 3 onderdoorgangen (2 onder ontsluitingsweg 
naar Wachtebeke en 1 onder R4) 

 

Voordelen Voordelen 

Voor en na realisatie spoor: kortste noord-
zuidverbinding langs R4  

Vóór de realisatie van het spoor is er een 
onderdoorgang minder. Na realisatie van het 
spoor is er slechts één tunnel. Er zijn 3 
onderdoorgangen, maar deze zijn 
aantrekkelijker/aangenamer dan tunnels (cf 3 
tunnel in de andere variant).  

Logischere verbindingen (zonder lussen ed.) 
 

Kortere verbinding oost – zuid  

 Kortere verbinding oost- noord vóór realisatie van 
spoor  

 In definitieve toestand komt er een omrijfactor 
voor fietsers naar noorden bij, maar moet er geen 
tunnel meer gebouwd worden, enkel 2 extra 
onderdoorgangen worden voorzien onder 
ontsluitingsweg naar Wachtebeke  
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Westelijke ligging van fietssnelweg langs R4 
Oost 

Oostelijke ligging van fietssnelweg langs R4 
Oost 

Nadelen Nadelen 

Vóór de realisatie van het spoor is er een 
onderdoorgang meer dan in de variant waarbij 
het aan de oostkant ligt.  
In de definitieve fase zijn er 3 tunnels (en een 
onderdoorgang) ten aanzien van 1 (te behouden) 
tunnel en 3 onderdoorgangen in de andere 
variant.  In de definitieve fase zijn er 2 tunnels 
meer in plaats van  twee onderdoorgangen.  

Voor en na realisatie spoor: omrijfactor voor 
noord-zuidverbinding langs R4 

Omrijfactor voor de verbinding oost - zuid Minder logische verbindingen (cf lussen, 
omrijfactoren)  

Langere verbinding oost – noord vóór realisatie 
van spoor  

Grote omrijfactor voor verbinding oost – noord na 
de aanleg van het spoor, tenzij hier toch een 
kortere verbinding wordt gemaakt naar analogie 
van de variant west  

Zuidelijke helling van de zuidelijke fietstunnel 
onder de R4 én het spoor zal in conflict komen 
met de nutsleidnigen (fluxys, air liquide). 

 

Tabel 17: Beschrijving en afweging varianten fietsinfra knoop O4bis – met aansluiting N449 

2.3.1 Conclusies 

Met betrekking tot de fietssnelweg gaat de voorkeur naar de oostelijke ligging waarbij wel nog 
gekeken wordt naar aan optimalisatie zodat de routes directer worden. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

Ter hoogte van Arcelor Mittal Gent (AMG) wordt een nieuwe ongelijkvloerse knoop gerealiseerd. De 
R4 Oost gaat in viaduct over de rotonde en de toekomstige spoorlijn L204.  
De toekomstige spoorlijn L204 kruist daarbij iets zuiderlijke de R4 dan in het raamplan voorzien. 
De R4 buigt uit naar het oosten zodat aan de kant van Arcelor Mittal voldoende ruimte vrij komt voor 
het inpassen van de op- en afrit met aanvaardbare (doch geen ruime) bochten. Het concept vereist 
geen wijzigingen aan de interen wegenis van Arcelor. Lokaal zal de afsluiting wel verplaatst moeten 
worden. 
 
De rotonde die instaat voor de ontsluiting van AMG is een tweestrooksrotonde met enkele toeritten en 
een bypass op de zuidelijke tak (afrit R4 kant Zelzate) en op de uitrit van AMG.  
 
De N449 zal aansluiten op de rotonde en niet meer ter hoogte van O4. Binnen het project R4WO gaat 
de voorkeur uit naar een tijdelijke aanleg van de N449 op maaiveldpeil. Bij realisatie van het spoor, zal 
deze verlegd moeten worden én in ophoging teneinde een ongelijkgrondse kruising met het spoor te 
kunnen realiseren. Ook de fietsinfrastructuur zal bij realisatie van het spoor in beperkte mate dienen 
aangepast. 
Zolang het spoor niet wordt gerealiseerd, gaat de voorkeur vanuit mobiliteit naar het zuidelijke tracé 
van de N449. Voor de verlegging van de N449 is een GRUP op te maken. Binnen het GRUPproces 
zullen de variante liggingen ook nog verder worden onderzocht. 

1.1 VOOR REALISATIE SPOOR  

De N449 wordt op maaiveldpeil aangelegd bij voorkeur ter hoogte van de bestaande onverharde weg 
ten zuiden van het huidige bos. Alternatief is een ligging ter hoogte van de oude spoorwegbedding. 
De fietssnelweg F40 langs de R4 Oost gaat onder de tak van de N449 door, om aan te sluiten in 
zuidelijke richting. In noordelijke richting is er een onderdoorgang onder de R4 om vervolgens aan de 
westzijde van de R4 te liggen. De fietsinfrastrcutuur ligt hier op maaiveldpeil (of beperkte verdiept), de 
wegenis die gekruist wordt, ligt in ophoging. 
De fietssnelweg F41 wordt gerealiseerd op de oude spoorwegbedding. 
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Figuur 86: Voorkeursvariant knoop O4bis – voor realisatie van spoor  

1.2 NA REALISATIE SPOOR  

Na de realisatie van het spoor is een meer noordelijk tracé noodzakelijk om voldoende hoogte te 
verkrijgen om de spoorweg te kruisen.  
De fietssnelweg blijft aan de oostzijde van het spoor om vervolgens in noordelijke richting te 
vertakken: 

• naar de fietssnelweg op de oude spoorwegbedding richting Wachtebeke. De fietssnelweg gaat 
onder de N449 door.  

• Naar de fietssnelweg gelegen ten westen van de R4. De fietssnelweg gaat onder het spoor 
door om vervolgens onder de R4 door te gaan.   

Voorkeur ligging N449 
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Figuur 87: Voorkeursvariant knoop O4bis – na realisatie van spoor  
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1.3 BYPASS UITZONDERLIJK VERVOER  

  

Figuur 88: Voorkeursvariant knoop O4bis – doorsteek UV 

Exclusief voor 
uitzonderlijk vervoer 
wordt vanaf de rijrichting 
van Zelzate naar Gent 
een doorsteek voorzien 
naar de hoofdtoegang 
van Arcelor Mittal.  
 
Uitrijdend uitzonderlijk 
vervoer komt via 
diezelfde doorsteek, 
kruist de rijvakken 
richting Gent en kan 
middels een exclusieve 
doorsteek de 
middenberm van de R4 
Oost dwarsen. 
Uitzonderlijk verkeer dat 
de voorgestelde op- en 
afrit kunnen gebruiken, 
dienen dit maximaal te 
doen.  
 

 

2 TYPEDWARSPROFIEL 

2.1 TYPEDWARSPROFIEL OP- EN AFRITTEN 

De op- en afritten worden als volgt ontworpen: 

• Minimale rijstrookbreedte van 3,35m eventueel plaatselijk te verbreden o.w.v bochtverbreding; 

• Er wordt één rijstrook per rijrichting voorzien met vluchtstrook; 

• De bochten worden voorzien met een snelheidsregime lager dan 50km/u (wegens beperkte 
beschikbare ruimte), een volle lijn als afscheiding tussen de tegengestelde rijstroken volstaat 
dus. 

• Afschermende constructies worden voorzien conform het vademecum vergevingsgezinde 
wegen.  

2.2 TYPEDWARSPROFIEL R4 OOST 

Het minimumprofiel voor R4 Oost wordt gerealiseerd op viaduct ter hoogte van de rotonde (zie ook 
startnota Meso R4 Oost). 
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Figuur 89: Typedwarsprofiel R4 Oost23 
 
Bepaalde delen van de ophoging alsook ter hoogte van de spoorkruising, zal een breder profiel van 
toepassing zijn als gevolg van de in- en uitvoegstroken. 

2.3 TYPEDWARSPROFIEL FIETSSNELWEG 

De fietssnelweg wordt minimaal 3,00m wenselijk 4,00m breed voorzien excl. schuwafstanden. 
Fietskokers en -tunnels worden minimaal 5,00m breed voorzien (zijnde 3,00m + 2 x 1,00m 
schuwafstand of 4,00m + 2 x 0,50m (beperkte) schuwafstand. 

3 LENGTEPROFIEL 

De R4 Oost gaat in viaduct over spoorlijn L204 en de rotonde. De hellingen van de R4 Oost worden 
met een hellingspercentage van maximaal 4% ontworpen, wenselijk 3%. De op- en afritten voldoen 
aan een maximale hellingsgraad van 5%. 
 
De fietssnelweg gaat éénmaal onder of over de gebundelde spoorlijn en de takken van de rotonde 
met een hellingspercentage van 1/10de het hoogteverschil met een boven en ondergrens van 4% en 
3%. Bij een hoogteverschil van 5m of meer wordt een rustplateau van 25m lang voorzien. 
 

                                                      
23 Vóór en na de het complex is een asverschuiving in het tracé van R4 Oost voorzien. Hierdoor kan 
de breedte van de middenberm variëren, dit wordt bij verdere uitwerking bekeken. 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_202 O4BIS VERSIE 06 29052018.DOC pag. 97 | 100 

 

DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN IN DE 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 

• De vormgeving van de nieuwe knoop dient architecturaal samen te hangen met de overige 
kruisende constructies over/onder R4 Oost. 

• Restruimtes worden tot een minimum beperkt. 

• De infrastructuur wordt ruimtelijk kwalitatief ingepast in zijn omgeving. 

• Het fietspad langs R4 Oost wordt op een kwalitatieve manier afgezonderd van het 
gemotoriseerd verkeer, bij voorkeur met terugkomende groenelementen. 

• De knoop takt aan op de huidige hoofdtoegang van AMG met minimale noodzakelijke 
aanpassingen op de terreinen van AMG. 

• De inpasbaarheid van de huidige (en mogelijk toekomstig geclassificeerde) waterlopen dient 
in het ontwerp meegenomen worden. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

• Er wordt uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen R4 Oost en de hoofdtoegang 
van AMG. 

• Voor de inrichtingen van de fietssnelweg worden de inrichtingsprincipes besproken in 
startnota macro R4 gevolgd. De fietssnelweg kan in DBFM-verhaal hier veel vrijheden krijgen. 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

o Slechts één ongelijkvloerse kruising van fietssnelweg met spoorlijn (eventueel 
gebundeld met andere infrastructuren) 

o Fietssnelweg maximaal binnen GRUP-contour 
o Maximaal doorzicht bij tunnel/onderdoorgangen. 
o Fietssnelweg R4 Oost ontsluit AMG én takt aan op de fietssnelweg richting 

Wachtebeke-Moerbeke 

• De fietspaden moeten (naadloos en veilig) aansluiten op de fietsvoorzieningen op terreinen 
van AMG en de overige bestaande fietspaden ten noorden. 

• Langs de wegenis op de knoop zelf, worden geen fietspaden voorzien. Er wordt wel een 
dienstpad voorzien op het viaduct. 

• Voor uitzonderlijk vervoer wordt vanaf de rijstroken richting Gent een doorsteek voorzien naar 
de hoofdtoegang van Arcelor Mittal. Deze doorsteek wordt in beide richtingen gebruikt door 
uitzonderlijk vervoer. Voor het uitrijdend uitzonderlijk vervoer richting Zelzate is een doorsteek 
voorzien door de middenberm van de R4 Oost. 

• De realisatie van een turborotonde kan overwogen worden. Voorlopig wordt uitgegaan van 
een klassieke rotonde omdat dit vanuit capaciteit volstaat. 

• Verdere uitwerking kruispunt verlegde N449 met de oude N449. 

• Verdere uitwerking kruising fietssnelweg F41 met de oude N449. 
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3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE EISEN 

• Oprit richting Gent dient te voldoen aan alle randvoorwaarden voor uitzonderlijk vervoer 
(hoogte, breedte, gewicht, lengte) tot transporten G4. De knoop dient verder zo ruim mogelijk 
ontworpen te worden (binnen de GRUP-contouren) voor uitzonderlijk vervoer (zeker qua 
hoogte en gewichtsklassen) met dien verstande dat uitzonderlijk hoog vervoer de knoop altijd 
vanuit richting Zelzate aanrijdt (en dus uitzonderlijk hoog verkeer komende uit Gent rijdt door 
tot O4bis en keert daar). De vrije hoogte ter hoogte onder de R4 mag hierdoor tot 4,60m 
beperkt worden. 

• De realisatie van de nieuwe knoop en de aansluitende wegen dient maximaal rekening te 
houden met de matig waterstromingsgevoeligheid van het gebied waarin de knoop komt de 
liggen, de soms steile hellingen van de R4, en de infiltratiegevoelige bodem van het gebied 
waarin de knoop wordt voorzien. 

 
In de projectnotafase zal het ontwerp verder uitgewerkt worden met specifieke aandacht voor: 

• de afstemming op uitzonderlijk vervoer; 

• de afstemming op de nutsleidingen; 

• de concrete eisen inzake fasering en minder hinder maatregelen. 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 RESULTATEN MICROSIMULATIES VOOR VARIANTEN VOOR 
O4BIS  

In het kader van het variantenonderzoek van de startnota voor de knopen O1 – O4 werden veel 
varianten onderzocht. Voor verschillende van die varianten werden microsimulaties uitgevoerd. 
Gezien de nabijheid van de knoop O4bis, werd de knoop O4bis mee opgenomen in de mircomodellen. 
Voor de bespreking van de simulaties verwijzen we naar de afzonderlijke bijlage die opgemaakt werd 
en waarin de de resultaten van de verschillende doorrekeningen zijn opgenomen. 

2 CAPACITEITSTOETS BOVY (WORST CASE BENADERING) 

Bovenvermelde microsimulaties werden uitgevoerd met de resultaten uit de verschillende varianten 
van het macroverkeersmodel. 
 
Zoals ook in deel 3, hoofdstuk 2.9.2 aangegeven, werden relatief grote verschillen waargenomen 
tussen de verkeerstellingen en de modelresultaten. Daarom werd een bijkomende capaciteittoets 
uitgevoerd vanuit een worst-case benadering (zie ook deel 6, hoofdstuk 1.1.2.2).  
Voor de verdelingen over het netwerk wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de macrosimulatie 
(var 48 en 49)24.  
 
Onderstaand worden de resultaten van de berekeningen met de waarden weergegeven waarbij 
rekening gehouden werd met de realisatie van het spoor. Er wordt een tweestrooksrotonde voorzien 
met enkele toeritten.  
 
Ochtendspits 

CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : 0             Berekening voor het jaar: 0

Prjct.nr. : 0             Verwachte groei: 0.0%
Tak A : R4 Zelzate

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : Arcelor Mittal

aantal stroken 2 2 2 2 Tak C : R4 Gent

aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : Wachtebeke

binnenstraal 22 22 22 22 A B C D

buitenstraal 36 36 36 36 Intensiteit op toerit (pae/u) 332 151 520 781

breedte midden geleider 2.5 2.5 2.5 2.5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 590 428 457 500

bypass ja nee nee nee Intensiteit op afrit (pae/u) 691 494 122 477

 

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 0 - 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 1.00 1.00 1.00 1.00

487 0 332 0

Capaciteit toerit (pae/u) 1071 1190 1205 1146

                         A Verzadiging op toerit 31% 13% 43% 68%

4/4 rond 0 653 1/4 rond

3/4 rond 38         B        D 32 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) 655 491 957 1033

1/2 rond 87 96 3/4 rond Verzadiging op ring 51% 31% 54% 76%

1/4rond 26              0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling goed goed goed goed

0 462 0 58

4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

 
 
 

                                                      
24 Hierbij werd uitgegaan van de directe aansluiting aan O4bis (tweede optie). Strikt gezien is dit niet 
de exacte configuratie die in het macromodel zit voor deze knoop (aanlsuiting via lussen). Verwacht 
wordt dat de impact op macroniveau eerder beperkt is.  
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Avondspits 

CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : 0             Berekening voor het jaar: 0

Prjct.nr. : 0             Verwachte groei: 0.0%
Tak A : R4 Zelzate

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : Arcelor Mittal

aantal stroken 2 2 2 2 Tak C : R4 Gent

aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : Wachtebeke

binnenstraal 22 22 22 22 A B C D

buitenstraal 36 36 36 36 Intensiteit op toerit (pae/u) 790 569 132 550

breedte midden geleider 2.5 2.5 2.5 2.5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 128 790 1307 250

bypass nee ja nee nee Intensiteit op afrit (pae/u) 672 128 52 1189

 

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 0 - 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 1.00 1.00 1.00 1.00

52 0 738 0

Capaciteit toerit (pae/u) 1361 997 682 1239

                         A Verzadiging op toerit 58% 57% 19% 44%

4/4 rond 0 487 1/4 rond

3/4 rond 185         B        D 11 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) 1275 796 208 1017

1/2 rond 384 52 3/4 rond Verzadiging op ring 62% 71% 63% 54%

1/4rond 142              0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling goed goed goed goed

0 65 0 67

4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

 
 
Uit de toets blijkt dat een dubbelstrookrotonde nodig is. Er is een bypass noodzakelijk op de tak R4 
kant Zelzate (opdat er geen kritsiche intensiteiten zouden ontstaan tijdens de ochtendspits) en er is 
een bypass nodig op de tak AMG om geen kritische I/C-verhouding te verkrijgen tijdens de 
avondspits. Dit geeft volgens Bovy geen problemen qua verzadiging op toeritten of ring. 

3 VERSLAG IGBC  

Zie aparte bijlage. 
 
Relevant voor knoop O4bis is de IGBC-vergadering van 16/11/2016 en 03/05/2018.  
 
De nota wordt voorgelegd op de Regionale Mobiliteitsommissie (RMC) van 18 juni 2018. 


