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BESPREKING O7 BIS  

DEEL 1 – INLEIDING 

1 AANLEIDING 

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

2 PROBLEEMSTELLING 

De R4 West (van N9 tot N49) en R4 Oost (tussen R4-Eisenhowerlaan en grens met Nederland)1 
voldoen momenteel niet aan de inrichting van een primaire weg. Verschillende kruispunten zijn 
voorrangsgeregeld of lichtengeregeld, aan verschillende knopen is er congestie en regelmatig 
gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4. 
De doortocht Zelzate kent veel te veel doorgaand verkeer dat op de R4 West, de R4 Oost en de N49 
thuishoort. 
In het zuidelijk havendeel ondervinden de woonkernen Muide-Meulestede sterke hinder van het 
doorgaand verkeer op de Zeeschipstraat-New Orleansstraat – Port Arthurlaan. 

3 DOELSTELLINGEN 

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

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

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

 Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen; 

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

 Aanpassen van het wegbeeld van de doortocht te Zelzate. 
 
In tweede instantie worden ook onderstaande nevendoelstellingen gedefinieerd: 

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

 Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen; 

 Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven; 

 Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap; 

 Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving. 

                                                      
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. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_206 O7BIS - VERSIE07_DD20170307.DOC pag. 10 | 94 

 

4 LEESWIJZER – OPBOUW VAN DE STARTNOTA 

De startnota is opgebouwd uit verschillende deelnota’s op 3 planniveaus: 
 
MACRO: het project als geheel 
Op macroniveau wordt het volledige projectgebied (R4 West, R4 Oost, doortocht Zelzate en 
doortrekking Zeeschipstraat) als geheel in één nota behandeld. De focus ligt daarbij op de rol van de 
betrokken weginfrastructuren in het wegennet op Vlaams en provinciaal niveau, en de invloed van het 
project R4WO op deze netwerken. Omdat de doortrekking van de Zeeschipstraat niet weerhouden 
wordt in het project R4WO wordt dit verder niet op meso- of microniveau behandeld. 
 
MESO: 3 grote assen 
Op mesoniveau werden drie nota’s opgemaakt die elk één van de drie grote assen – R4 West, R4 
Oost en doortocht Zelzate – behandelen. Elke nota beschrijft hoe het betrokken deel in zijn geheel 
functioneert en welke rol het vervult in het grotere geheel (project R4WO). Ook de interactie tussen de 
op de as gesitueerde knopen onderling en de wisselwerking met kruisende en aansluitende wegen en 
buiten de as gelegen knopen komen aan bod. Hierbij worden ook de knopen behandeld die geen deel 
uitmaken van het project, maar wel op de betrokken as gelegen zijn (reeds gerealiseerde of 
geplande/in uitvoering zijnde (aanpassingen van) infrastructuur). 
Op mesoniveau zal de focus liggen op het lengte- en dwarsprofiel en de continuïteit van de 
verschillende assen. 
 
MICRO: knopen per as 
Tenslotte wordt voor elke knoop afzonderlijk een startnota2 opgemaakt die in detail de specifieke 
knelpunten en voorgestelde oplossingen van de desbetreffende knoop bespreekt.  
 
Voor het deel R4 West worden onderstaande knopen op microniveau besproken: 

 W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

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

 W6 – Drogenbroodstraat 

 W7 – Elslo 

 W8 - Langerbrugsestraat 

 W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

 W11a/b – Fietsverbinding t.h.v. bedrijventerrein 
Voor het deel R4 Oost worden onderstaande knopen op microniveau besproken: 

 O1234 – N49 x R4O en R4O x Kanaalstraat+Rijkswachtlaan 

 O4bis – Arcelor Mittal 

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

 O5 – Moervaart Noord 

 O6 – Omgeving Moervaart 

 O6bis – Energiestraat 

 O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 

 O9 – Eurosilo 
 
Voor de as Doortocht Zelzate wordt een voldoende detailniveau gehanteerd in de nota op mesoniveau 
waardoor hier geen nota’s op microniveau nodig zijn. 
 
Voorliggende nota bespreekt de knoop O7bis – Piratenstraat 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 O7bis: 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

 Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

 Provincie Oost-Vlaanderen; 

 Stad Gent; 

 Havenbedrijf Gent; 

 Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid; 

 De Lijn Oost-Vlaanderen; 

 Infrabel; 

 THV ARCADIS-SBE. 
 
Betrokken actoren op de stuurgroep 

 Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

 Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV); 

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

 Provincie Oost-Vlaanderen; 

 Stad Gent; 

 Gemeente Evergem; 

 Gemeente Zelzate; 

 Havenbedrijf Gent; 

 Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid; 

 Departement Ruimte Vlaanderen; 

 Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

 De Lijn Oost-Vlaanderen; 

 Infrabel; 

 Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

 Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

 Dienst Milieueffectrapportage; 

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

6 HISTORIEK 1999 – 2015 

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. 
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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.  
 
Ten zuiden van knooppunt 7 wordt in het 
verlengde van de Piratenstraat een brug over de 
R4 Oost gerealiseerd. Deze sluit aan havenzijde 
aan op de Philips Landsbergiuslaan. Er is geen 
uitwisseling met de R4 Oost voorzien. 
 

 

Figuur 1: Uitwerking van het knooppunt 

volgens het Raamplan (bron: Ontwerp 

Raamplan) 

6.3 RAAMPLAN ONDERLIGGEND WEGENNET  

Het eindrapport van het ontwerp raamplan onderliggend wegennet voor de Gentse kanaalzone en 
omliggende kernen dateert van oktober 2003. Het werd opgemaakt door Studiegroep Omgeving.  
 
De studie behandelt de verkeersafwikkeling op het wegennet, gelegen binnen R4 West en R4 Oost en 
gaande tot de eerste kernengordel buiten R4 West en R4 Oost. Hierbij is enkel het onderliggend 
wegennet weerhouden. Concreet betekent dit dat hoofd- en primaire wegen niet in dit raamplan vervat 
zitten en de studie zich beperkt tot de zogeheten secundaire en lokale wegen.  
Voor de respectieve hoofd- en primaire wegen in het studiegebied zijn er reeds streefbeeldstudies 
opgemaakt, wat voor het havengebied heeft geresulteerd in een ‘raamplan voor R4’. Met deze studie 
wordt er een antwoord gezocht op de effecten die het Raamplan R4 en het streefbeeld N49/A11 
zullen hebben op de kernen in de omgeving. 
 
In het raamplan onderliggend wegennet wordt voorzien in een havenontsluitingsweg, die vanaf de 
Piratenstraat via een brug over de R4 Oost de aantakking maakt op de Philips Landsbergiuslaan 
(lokale havenverbindingsweg). Deze weg zal fungeren als twee ontsluiting voor het Skaldenpark, ter 
ontlasting van knoop O7 (Belgicastraat – Skaldenstraat).  
 
Onderstaande figuur geeft het gewenste typeprofiel voor een havenontsluitingsweg.  
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Figuur 2: Gewenst typeprofiel havenontsluitingsweg met enkelrichtingsfietspaden aan 

weerszijden of een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde (bron Raamplan onderliggend 

wegennet, Omgeving) 

6.4 ROOILIJNSTUDIE  

De eindrapport van de rooilijnstudie dateert van 2001. De studie werd opgemaakt door Belgroma.  
Het hoofddoel van de studie is om, uitgaande van de streefbeelden zoals voorzien in het 
ontwerpraamplan, de rooilijnplannen voor beide wegen vast te leggen.  
 
Zie ook macro- en mesoniveau. 
 
De Rooilijnenstudie bevestigt de keuze van het Raamplan om de bestaande rechts in – rechts uit te 
supprimeren en in het verlengde van de Piratenstraat een brug over de R4 Oost te voorzien. In 
tegenstelling tot het Raamplan wordt in de Rooilijnenstudie voorgesteld om deze brug haaks over de 
R4 te leggen. 
 
In de studie wordt uitgegaan van een weg voor uitzonderlijk vervoer klasse 4 met een vrije 
doorrijhoogte onder de brug van 5,5 m.  
De aansluiting aan de westzijde moet later bepaald worden in functie van het tracé van de nieuwe 
ontsluitingsweg. Op de R4 Oost wordt de pechstrook aan de oostzijde omgevormd tot een 
parallelweg, die de ontsluiting van de aangrenzende bedrijven vrijwaart. Tussen de R4 Oost en deze 
weg wordt een voldoende grote fysieke afscheiding voorzien. 
 
De brug krijgt een breedte van 14m, bestaande uit een 2x1-profiel voor gemotoriseerd verkeer, met 
fiets- en voetpaden in enkelrichting aan weerszijden. Het brugdek heeft een dikte van 1,30m en een 
gemiddelde overspanning van 20m. De vrije hoogte bedraagt 5,50m t.h.v. de R4 en 6,00m t.h.v. de 
spoorlijn L204. 
De brug steunt op hoge landhoofden die gefundeerd zijn op een paalfundering. Er worden 
tussensteunen voorzien t.h.v. de middenberm en tussen de R4 Oost en de spoorlijn, zodat de 
overspanning tussen de landhoofden in vijf ongeveer gelijke delen wordt gesplitst. De aansluitingen 
met de nieuw aan te leggen havenweg, zowel aan de oost- als de westzijde, worden met behulp van 
taluds aangelegd. 
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Figuur 3: Uitwerking van knooppunt O7bis volgens de Rooilijnenstudie (bron: R4 West en 

Oost: omvorming tot primaire wegen I en II – eindrapport april 2001, Belgroma) 
 
Bij de uitvoering zal er steeds een doorgang van het verkeer op 2x1-rijstroken gegarandeerd worden. 

6.5 R4 OOST – OMVORMING TOT PRIMAIRE WEG II – KNOOPPUNTEN 7, 7BIS EN 8 

In het kader van de omvorming van de R4 Oost tot primaire weg II werd gestart met de aanpassing 
van enkele knooppunten met de R4 ter hoogte van Oostakker. 
Het project omvat 3 knooppunten op de R4 Oost ten noordwesten van Oostakker, m.n. knooppunt 7 
(Skaldenstraat – Belgicastraat), knooppunt 7bis (Piratenstraat) en knooppunt 8 (Langerbruggestraat). 
 
Er werd voor de drie knooppunten samen een algemene startnota opgemaakt waarin de ruimere 
context van het project werd beschreven. Met twee andere startnota’s – één voor het knooppunt 7 en 
7bis en één voor het knooppunt 8 – werd op detailniveau ingegaan op de realisatie van de drie 
knooppunten. 
 
Voor knooppunt 7bis werd de visie van het Raamplan en de Rooilijnenstudie gevolgd: er wordt een fly-
over voorzien die het bedrijventerrein rond de Skaldenstraat met dit rond de Langerbruggestraat moet 
verbinden. Deze fly-over takt niet aan op de R4. 

6.6 HUIDIGE INZICHTEN 

De visies van het Raamplan en de Rooilijnenstudie om t.h.v. deze knoop een ongelijkvloerse kruising 
te voorzien in de vorm van een brug zonder uitwisseling tussen R4 Oost en de Piratenstraat, worden 
nog steeds onderschreven door de werkgroep van de R4 Oost deel Gent. Vanuit het Havenbedrijf 
Gent werd de vraag gesteld om een schuine kruising van de brug, cf. de vroegere startnota voor 
knoop O7bis, te onderzoeken. Een schuine kruising zou immer minder impact hebben op de 
haventerreinen en tevens beter aansluiten op de geplande wegenis i.k.v. de heraanleg van knooppunt 
O8, meer bepaald de nieuwe ontsluitingsweg die voorzien wordt vanaf de Imsakkerlaan richting knoop 
O8. 
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In kader van de DBFM-opdracht voor het project R4WO werd bovendien gevraagd om naast een 
brugvariant ook een rechts in – rechts uit oplossing te evalueren. Bij beide varianten moet tevens 
gekeken worden naar de inpassing van de fietssnelweg langs de R4 Oost en de uitwisseling met de 
fietsvoorzieningen langs de Piratenstraat en (ingeval van een brug) de Imsakkerlaan. 
 
Beslissingen n.a.v. variantenonderzoek op macro- en mesoniveau  
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek op macroniveau zijn – samen met de 
uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van O7bis – Piratenstraat op 
microniveau: 

 Voor R4 Oost wordt 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 op mesoniveau zijn – samen met de 
uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van O7bis – Piratenstraat op 
microniveau: 

 O7bis blijft weerhouden als ongelijkvloerse kruising voor gemotoriseerd verkeer in de vorm 
van een brug zonder uitwisseling met de R4 Oost. 

 Ontsluiting tankstations G&V en Texaco: 
o Realisatie van een parallelweg langs de R4 Oost tussen de oprit vanaf O8 richting 

Zelzate en de toegang tot het militair domein (ten noorden van Texaco). De oprit van 
O8 wordt vanaf Wittewalle vervangen door een weefvak, zodat verkeer vanaf de R4 
ook de tankstations kan bereiken. Voorbij het militair domein wordt een oprit voorzien 
naar de R4 Oost. De afrit van de R4 Oost naar knoop O7 blijft behouden. 

o Aandachtspunt: één gecombineerde in- en uitrit per tankstation is voldoende; 

 De nieuwe brug over de R4 Oost zal ook gebruikt worden om de fietssnelweg van de oostzijde 
van de primaire weg naar de westzijde te brengen. Op die manier kan aan havenzijde 
aangesloten worden op de fietsvoorzieningen die i.k.v. het project O8 worden gerealiseerd (en 
meer zuidelijker ook op het bestaande fietspad richting Slotendries). 

 Volgende inrichtingsprincipes voor de fietssnelweg R4 Oost worden weerhouden: 
o Ontwerpsnelheid – bochtstralen: 

 Fietssnelweg: 30km/u – 35m; 
 Aantakkende fietspaden: 20km/u – 15m; 

o Minimaal 3m breed. Medegebruik door landbouwverkeer wordt niet toegestaan. 
o Materiaal: asfalt. 
o Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil met een begrenzing 

tussen de 3% en 4%. 
o Kruising fietssnelweg met de R4 Oost (primaire weg II) wordt ongelijkvloers uitgevoerd 

en dit maximaal binnen de GRUP-contour. 
o Volgende functionele breedtes worden in kader van het project R4WO vooropgesteld: 

 Fietsbruggen (zowel fietssnelwegen als andere fietsbruggen): 4,00m 
functionele breedte (3,00m + 2 x 0,50m schuwafstand); 

 Fietstunnels (zowel fietssnelwegen als andere fietstunnels): 5,00m functionele 
breedte (3m + 2 x 1,00m schuwafstand). Omwille van inpasbaarheid kan hier 
gemotiveerd van afgeweken worden tot 4,50m (3,00m + 2 x 0,75m). 

o Schuwafstanden tot infrastructuur cf. Vademecum Fietsvoorzieningen: 
 Schuwafstand van 0,75 m langs geparkeerde wagens, 1,00m bij een gesloten 

wand.  
 Hoogteverschil ≤ 7cm: 0,25m schuwafstand; 
 Hoogteverschil ≤ 1,20m: 0,50m schuwafstand; 
 Hoogteverschil > 1,20m: 1,00m schuwafstand. Omwille van inpasbaarheid kan 

hier gemotiveerd van afgeweken worden tot 0,75m schuwafstand. 
o Schuwafstanden tot grachten en waterlopen: 

 Schuwafstand tot kruin gracht/waterloop: 1,00m; 
 Zone voor erfdienstbaarheid tot kruin waterloop i.f.v. onderhoud: 3,00m3. 

                                                      
3 Na overleg met Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Polders en 
Waterringen eist 5,00m erfdienstbaarheidszone. 
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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 4: Typedwarsprofiel R4 Oost met vluchtstroken en middenberm 
 

 Inzake uitzonderlijk vervoer werden voor knoop O7bis volgende beslissingen genomen: 
o Burgerlijke bouwklassen: 

 Op de R4 Oost TEUV1: 2400/200 en TEUV2: 1800/150; 
 Op de nieuwe brug aan knoop O7bis gelden dezelfde draagklassen als op de 

R4 Oost; 
o Vrije hoogte: 5,70m. 
o Type transporten: G4 op de R4 Oost en op de nieuwe brug aan O7bis. 
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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 – juli 2016 
verschillende Werkgroepen Infrastructuur en Mobiliteit – kortweg WGIM en vergelijkbaar met een GBC 
– 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) ter goedkeuring.4 
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 gerealiseerd zal worden kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp in de projectnota, indien deze significant afwijken van de vooropgestelde oplossing 
en de vrijheden die daarbij gelaten worden zal dit afgestemd worden met de betrokken actoren en kan 
dit - indien gewenst - nog bijgestuurd worden. 
 

                                                      
4 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 5: Situering knoop O7bis op macroschaal – schematisch 
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Figuur 6: Situering knoop O7bis op macroschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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Figuur 7: Situering knoop O7bis op mesoschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
 

 

Figuur 8: Situering knoop 07bis op microschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
 

http://www.google.be/maps
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Zie ook macroniveau.  
 

 

Figuur 9: Gewestplan (bron: www.geopunt.be) 
 
Het gebied ten westen van de R4 Oost heeft de gewestplanbestemming gebied voor zeehaven- en 
watergebonden bedrijven.  
Aan de oostzijde zijn er volgende bestemmingen: 

 gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (donker paars); 

 ambachtelijke bedrijven en kmo’s ten zuiden van de Piratenstraat (licht paars); 

 bufferzones ten zuiden van de Piratenstraat (groen); 

 woongebied (rood). 
De R4 ligt in een reservatiestrook.  

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 

 

http://www.geopunt.be/
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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.  

 
Het knooppunt O7bis is gelegen in 
Artikel 58: zone voor primaire weg 
type II.  
Het gebied is bestemd voor de aanleg, 
beheer en exploitatie van de weg, 
fiets- en voetpaden, bovengrondse en 
ondergrondse leidingen en 
nutsvoorzieningen en 
spoorinfrastructuur. De inrichting is 
afgestemd op de functie als primaire 
weg II. 
 
 

 

Figuur 10: GRUP Zeehavengebied Gent – inrichting R4 

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

www2.vlaanderen.be) 
 
Het GRUP bevat naast de afbakeningslijn ook een (eerste) reeks voorstellen voor deelgebieden die 
essentieel zijn om het beleid in het zeehavengebied Gent vorm te geven. Het betreft prioritair (en bij 
consensus tussen alle betrokken actoren) te realiseren deelgebieden, waarvoor het gewestplan of een 
eventueel bestaand plan van aanleg geen voldoende/adequate invulling kan geven. 
In de directe omgeving van knooppunt O7bis is vanuit dit GRUP geen relevant deelgebied aangeduid. 
Het dichtstbij zijnde is deelgebied 9 “Koppelingsgebied Desteldonk-Zuid” dat ten noorden van het 
Skaldenpark ligt. 

1.2.2 Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 : deelplan 03  

Zie ook macroniveau.  
 
Ten noorden van Oostakker geldt het deelplan 03 “Oostakker-Noord” van fase 2 van de afbakening 
van het Zeehavengebied Gent.  
 
Het koppelingsgebied Oostakker-Noord ontwikkelt tot een landschappelijk versterkt kleinschalig 
recreatief landbouwgebied (gebied voor zowel professionele als voor beroepslandbouw, met aandacht 
voor kleinschalige landschapselementen) en vooral tot een goed ingerichte stevige bosbuffer. Het 
koppelingsgebied heeft alleen een lokale betekenis en vervult geen rol voor het ruimere gebied van de 
kanaalzone. Het gereorganiseerde bedrijventerrein wordt qua ontsluiting losgekoppeld van de 
woonkern van Oostakker en maakt functioneel en gradueel de overgang tussen woonkern en 
zeehavengebied. 
De belangrijkste elementen van de gewenste ruimtelijke structuur voor het koppelingsgebied 
“Oostakker-Noord” zijn: 

 De afgewerkte rand van het Skaldenpark met versterking van zijn bufferende werking naar de 
woningen; 

 Het landschappelijke en recreatief opgewaardeerde kleinschalige landbouwgebied met KLE’s, 
wandelpaden, waterpartijen en eventueel gedeeltelijk volkstuinen, op termijn minstens voor de 
helft bebost; 
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 Het gebufferde en gedifferentieerde (lokale + zeehavenondersteunende) bedrijventerrein aan 
R4 Oost, ontsloten langs de gecombineerde oprit / parallelweg van R4 Oost vanaf de rotonde 
naar het tankstation. 

 

 

Figuur 11: Gewenste ruimtelijke structuur voor Oostakker-Noord (bron: GRUP 

Afbakening Zeehavengebied Gent – Fase 2) 
 

 

Figuur 12: Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 – Verordenend grafisch plan deelplan 03 

(bron: www2.vlaanderen.be) 
 
Volgende bestemmingen werden in dit deelplan van het GRUP vastgelegd (zie ook verordenend 
grafisch plan hierboven):  

 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. 

 Artikel 8. Gemengd openruimtegebied – koppelingsgebied: 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, 
landbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Alle handelingen die nodig 
of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van 
gebouwen behoudens de overige bepalingen van dit artikel. 

 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: 

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

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

 Artikel 23. Hoogspanningsleiding (overdruk): in het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn 
alle handelingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor een 
hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in 
grondkleur aangegeven bestemming. De in grondkleur aangegeven bestemming is van 
toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de bestaande 
hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht. 

 Artikel 26. Bouwvrije strook (overdruk): 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. Het aanleggen en onderhouden van verhardingen in functie van het bedrijventerrein 
is toegelaten, voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de overige stedenbouwkundige 
voorschriften van de grondkleur. Bij onteigening wordt bij het bepalen van de vergoeding geen 
rekening gehouden met de waardevermeerdering die uit deze werken en handelingen 
voortvloeit. 

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 ondertekend 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. 
Deze plannen werden destijds wel gebruikt voor het realiseren van de noodzakelijke innames en 
worden momenteel ook gebruikt i.f.v. adviesverlening bij stedenbouwkundige aanvragen. 

1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

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

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau. 
 
Er zijn geen beschermde monumenten en landschappen of geïnventariseerd bouwkundig erfgoed 
aanwezig in de omgeving.  
 

 

Figuur 14: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geopunt.be) 
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1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Zie macroniveau. 
 
Er zijn geen bijzondere beschermingszones.  

1.7 VEN-GEBIEDEN 

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

1.8 WATERTOETS 

Enkel langs de Fritiof Nilsson Piratenstraat en op de site ten noordoosten van knoop O7bis 
(Skaldenpark) zijn enkele erosiegevoelige gebieden te vinden.  
 

  

Figuur 15: Watertoets – Erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be april 2016) 
 
De ganse omgeving van de knoop is matig gevoelig voor grondwaterstroming. Uitzonderingen hierop 
zijn enkele plaatsen rond het dok dat ten westen van knoop O7bis ligt en het begin van de de 
Piratenstraat (aan de tankstations), deze zijn zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Op het 
Skaldenpark ten noorden is daarenboven ook nog één plaats als zeer gevoelig gemarkeerd. 
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Figuur 16: Watertoets – Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, april 

2016) 
 
De hellingenkaart toont een steile helling tussen de 5% en 10% naast en op de R4 en de Piratenstraat 
ter hoogte van de knoop. Sommige plaatsen van R4 en de Piratenstraat worden zelfs in de categorie 
met meer dan 10% helling vernoemd. De wegen zelf zijn gemarkeerd met een hellingsgraad tussen 
de 0,5% en 5%.  
 

 

Figuur 17: Watertoets – Hellingenkaart (bron: www.geopunt.be, april 2016) 
 
Zowat alle gebieden rondom knoop O7bis zijn infiltratiegevoelig. Uitzonderingen hierop zijn het begin 
van de Piratenstraat, enkele plaatsen rondom het petroleumdok ten westen van de knoop en een 
zone op het Skaldenpark ten noordoosten. 
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Figuur 18: Watertoets – Infiltratiegevoelige bodems (bron: www.geopunt.be, april 2016) 
 
Enkel een kleine zone nabij de knoop aan de zuidkant van de Piratenstraat is overstromingsgevoelig. 
 

 

Figuur 19: Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be, april 

2016) 
 
In de nabijheid van knoop O7bis zijn geen relevante gebieden inzake winterbedding. 
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Figuur 20: Watertoets – Winterbedkaart (bron: www.geopunt.be, april 2016) 
 
Vanuit de Watertoets zijn er geen beperkende randvoorwaarden t.a.v. knoop O7bis. Net ten oosten 
van de knoop O7bis en de tankstations ligt wel een zone waarvan de bodem zowel 
grondwaterstromingsgevoelig, infiltratiegevoelig als overstromingsgevoelig is. Ook moet er aandacht 
zijn voor de bermen langs de R4 Oost en de Piratenstraat. Ten zuiden van de Piratenstraat ligt een 
erosiegevoelige strook. 

1.9 ATLAS DER WATERLOPEN 

In de atlas der waterlopen van 1950 is waterloop 1336, net ten westen van de R4 Oost gelegen, 

opgenomen met een kruinbreedte van 5,40m en een vloerbreedte van 2,80m (www.gisoost.be, 1336 

– meetpunt j). 
Waterloop 1335, eveneens opgenomen in de atlas van 1950, ligt een stuk ten oosten van de R4 Oost 

en heeft een kruinbreedte van 1,90m en een vloerbreedte van 0,70m (www.gisoost.be, 1335 – 

meetpunt g). 
 

 

Figuur 21: Uittreksel atlas der waterlopen 1950 (bron: www.gisoost.be) 
Door de aanleg van de R4 werd de ligging van de waterlopen grondig gewijzigd (zie uittreksel uit de 
Vlaamse Hydrografische Atlas hieronder).  

http://www.gisoost.be/
http://www.gisoost.be/
http://www.gisoost.be/
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Figuur 22: Vlaamse Hydrografische Atlas – uitsnede rond knoop O6 (bron: www.gisoost.be) 

1.10 RELEVANTE MER-STUDIES 

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

In het voorstel van het strategisch plan van de Gentse Kanaalzone (2002) werd het inrichten van 16 
koppelingsgebieden binnen de Gentse Kanaalzone opgenomen. De bedoeling is deze gebieden in te 
richten als overgangsgebieden tussen de woonkernen en bedrijventerreinen. Het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West’ werd definitief 
vastgelegd op 15 juli 2005. Dit GRUP werd inhoudelijk gebaseerd op het voorstel strategisch plan, 
waarin een gedetailleerde bestemming van 10 volledige en een deel van het elfde koppelingsgebied 
werd vastgelegd. 
Het strategisch plan van de Gentse Kanaalzone werd sindsdien evenwel bijgesteld. Eén van de 
uitgangspunten in het bijgestelde plan is het garanderen van de leefbaarheid van de omliggende 
woonkernen en het naastliggende stedelijke gebied. Dit vereist geen herziening van het GRUP 
‘Afbakening zeehavengebied Gent – inrichting R4 West en R4 Oost’ (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 03 – koppelingsgebied Oostakker-Noord. 
 

http://www.gisoost.be/
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Figuur 23: Ligging koppelingsgebied 03 op gewestplan (bron: M.e.r.-screening i.f.v. GRUP 

Zeehavengebied Gent – Fase 2, Grontmij, september 2010) 
 
Het koppelingsgebied grenst is in het westen aan de R4 Oost. Het lange smalle gebied loopt verder in 
oostelijke richting tussen Wittewalle/Rostijnenstraat in het zuiden en het bedrijventerrein Skaldenpark 
in het noorden tot aan de Nokerstraat. Het gebied wordt doorsneden door een provinciale fietsroute 
die het Skaldenpark verbindt met Oostakker in het zuiden en Desteldonk in het noorden. Het lokale 
bedrijventerrein in het westen wordt momenteel ontsloten via Wittewalle richting R4 Oost. 
Het koppelingsgebied betreft momenteel een open gebied door de talrijke landbouwgronden in het 
gebied. Dit gebied wordt echter visueel begrensd door de bebouwing langsheen 
Wittewalle/Rostijnenstraat in het zuiden en het Skaldenpark in het noorden. Deze noordelijke grens 
wordt gevormd door een meestal steile helling en beperkt gebufferde achterzijden van de 
bedrijfsgebouwen en parkings van het Skaldenpark. Plaatselijk komen in de rand van het plateau 
goed uitgewerkte bufferende bosjes voor. Aan de westzijde vormt de lijninfrastructuur van de R4 Oost 
de visuele barrière terwijl aan de oostzijde een dreef met hoge populieren aan de Nokerstraat het 
gebied visueel begrenst. Vanuit het woongebied zijn er bepaalde plaatsen waar er 
doorkijkmogelijkheden zijn in het koppelingsgebied en de achterliggende bedrijfsgebouwen. 
Uit de effectenbeoordeling blijkt dat bij de geplande inrichting van het gebied geen aanzienlijke 
effecten worden verwacht. De opmaak van een plan-MER worden dan ook niet noodzakelijk geacht. 
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

2.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen  

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

2.1.2 Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen  

Zie macroniveau  

2.1.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent  

Zie macroniveau  
 
De ruimtelijke principes voor het deelgebied Moervaart steunen onder meer op het streefbeeld vanuit 
het ROM-project dat in nauwe samenwerking met alle bevoegde overheden voor dit gebied is 
uitgewerkt. De rol van Moervaart is deze van een grondgebonden landbouwgebied dat de tuinbouw- 
en sierteeltactiviteit van Lochristi ten volle ondersteunt. Landschappelijke en natuurlijke waarden en 
kleinschalige leefbare dorpen bedden zich in dit geheel in. 
 

 

Figuur 24: Gewenste ruimtelijke structuur voor de Moervaart (bron: GRS Gent) 
 
De (handels)activiteiten en gemeenschapsvoorzieningen worden langs de hoofdstraten en waar 
mogelijk rondom (nieuwe) pleinen langs deze hoofdstraten verder uitgebouwd. Het draagvlak voor 
handel wordt waar mogelijk vergroot vanuit publiekstrekkende functies in de naastgelegen 
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koppelingsgebieden, bedrijvenzones en recreatieplekken. De druk van doorgaand verkeer moet 
verminderd worden, en in de hoofdstraten en bijbehorende pleinen wordt het openbaar domein 
opgewaardeerd. 
Er worden goede afschermingen tegen de mogelijke hinder van naastgelegen bedrijven of 
infrastructuren actief uitgebouwd. De koppelingsgebieden dragen hiertoe bij; in de nabijheid van R4 
vervullen beboste bermen en/of kunstige geluidswerende constructies (gebogen stalen overkappingen 
van R4) deze rol.  
In het GRS werd de brug van de Piratenstraat over de R4 Oost niet ingetekend. 

2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

2.2.1 Ontwikkelingen haven (macro) 

De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van knoop O7bis zijn: 

 De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Moervaart Zuid en Skaldenpark; 

 Het verder aansnijden van woonuitbreidingsgebieden in de deelkernen van Gent, waaronder 
Oostakker. 

2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

Ten westen van de R4 is er een biologisch waardevol gebied (verlaten spoorweg) en biologisch zeer 
waardevol gebied.  
Ten oosten van de R4 is er biologisch waardevol gebied (verruigd grasland) en biologisch zeer 
waardevolle gebieden (veedrinkpoel). Er zijn tevens complexen van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen (soortenarm permanent cultuurgrasland);  
 

 

Figuur 25: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 
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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 NETWEROK (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. DE SPOORINFRASTRUCTUUR 

3.5.1 Visie Infrabel 

Zie ook macro.  
 
AWV en het Havenbedrijf hebben Infrabel gevraagd een voorstel uit te werken voor de aanpassing 
van de aanwezige rangeersporen ten westen van de R4 Oost t.h.v. knoop O7bis (zie onderstaand 
schema en onderstaande luchtfoto).  

 

Figuur 26: Aanpassen rangeersporen t.h.v. Mercatordok (bron: Infrabel) 
 
Infrabel heeft dit bekeken en is van oordeel dat een aanpassing mogelijk is mist het aanleggen van 
een bijkomend dood spoor tussen de splitsingen naast de parking, tussen het bestaand intern spoor 
en spoorlijn L204 (zie blauwe streeplijn op onderstaande luchtfoto). Dit bijkomend dood spoor ligt 
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buiten de zone voor de knoop O7bis. De twee bestaande doodsporen, resp. aangeduid met de witte 
en rode streeplijn, kunnen dan nadien opgebroken worden wat de noodzakelijke overspanning voor de 
geplande brug ten goede zou komen. 
 
Na verder overleg met het Havenbedrijf werd echter geoordeeld om één van de beide bestaande 
doodsporen – deze aan de zijde R4 Oost, aangeduid met de witte streeplijn – alsnog te behouden 
i.f.v. de Mercatordoksite. Door het opheffen van één doodspoor t.h.v. de toekomstige Piratenbrug 
(rode streeplijn), zal de overspanning van de brug in beperkte mate geoptimaliseerd kunnen worden. 
 
 

 

Figuur 27: Aanpassen rangeersporen t.h.v. knooppunt O7bis – weergave op luchtfoto 

3.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

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 MOBILITEITSVISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Zie macroniveau en mesoniveau  
 
In het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van de provincie, dat bestaat uit hoofdroutes, 
functioneel fietsroutes en alternatieve functionele fietsroutes, is de R4 Oost als hoofdroute 
opgenomen tussen knoop O6 (Moervaart) en knoop O8 (Langerbruggestraat) (deputatiebeslissing, 
1/9/2016).  
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Figuur 28: BFF Oost-Vlaanderen (bron: provincie Oost-Vlaanderen) 
 
Dit in navolging van het Oost-Vlaamse fietssnelwegenplan waarbij de R4 Oost geselecteerd is als 
fietssnelweg en de keuzes gemaakt binnen het Raamplan fiets. 
 
De fietssnelwegen vormen, samen met de fietscorridors, de hoofdroutes van het Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), dat i.s.m. de Vlaamse overheid en de lokale besturen is 
uitgetekend.  

3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Zie macro en mesoniveau.  
 
Het fietsknooppuntennetwerk loopt wel door Oostakker en Desteldonk, maar de routes kruisen op dit 
gedeelte de R4 Oost niet. Er zijn in de directe omgeving ook geen wegsegmenten van de R4 Oost die 
onderdeel zijn van het fietsknooppuntennetwerk.  
 

 

Figuur 29: Fietsknooppuntennetwerk (bron: www.fietsnet.be, maart 2016) 

http://www.fietsnet.be/
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3.9 RAAMPLAN FIETS 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent. Dat netwerk is evenwel nog niet definitief 
vastgelegd. Knoop O7bis is geselecteerd als “poort op de hoofdstructuur”. Op deze locaties wordt het 
lokale netwerk geënt op de fietssnelweg R4 Oost. Vanaf de Desteldonkstraat richting Gent ligt de 
voorkeursvariant voor de hoofdroute langs de R4 tot halverwege tussen knoop O7bis en O8. Een 
definitieve keuze moet nog gemaakt worden. 
 

 

Figuur 30: Raamplan fiets (versie februari 2016, bron: provincie Oost-Vlaanderen) 

3.10 MOBILITEITSPLAN STAD GENT  

3.10.1 Wegencategorisering en snelheidsregimes 

De R4 is geselecteerd als primaire weg type II ter hoogte van knoop O7bis. De Piratenstraat werd niet 
geselecteerd en is bijgevolg een lokale weg type III. 
De as Bredestraat – Wittewalle – Rostijnestraat ten zuiden van de Piratenstraat is aangeduid als 
lokale weg type I. De as Langerbruggestraat – Pijphoekstraat – Gentstraat als lokale weg type II. 
De knoop O7bis wordt niet geselecteerd als uitwisselingspunt tussen de Vlaamse hoofdstructuur en 
het lokale netwerk. 
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Figuur 31: Wegencategorisering stad Gent (bron: mobiliteitsplan Gent ) 
 
Het geldende snelheidsregime op de R4 ter hoogte van de knoop is 90km/u. In de haven wordt 
gestreefd naar zone 50. In het buitengebied (ten oosten van R4) wordt gestreefd naar veralgemening 
van zone 70 op landbouwwegen. In Oostakker zal de zone 30 uitgebreid worden.  
 

  

Figuur 32: Gewenst snelheidsregimes (bron: mobiliteitsplan Gent ) 
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3.10.2 Openbaar vervoersnetwerk  

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

 

Figuur 33: Gewenst netwerk personenvervoer per spoor – geactualiseerd Pegasusplan (bron: 

Mobiliteitsplan Gent) 

3.10.3 Fietsroutenetwerk  

Zie macro. 
 
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 
O7bis, 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.  
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Figuur 34: Synthese stadsregionaal fietsconcept 
 

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

 
In de omgeving van knoop O7bis zijn niet meteen stadsregionale schakelpunten voorzien (die liggen 
op verdere afstand). Wel is duidelijk dat de kern van Desteldonk 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 andere dorpen (Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en Oostakker) en zodoende ook 
door het Skaldenpark. 
Vanuit Arcelor Mittal (paarse bol ten noorden van Sint-Kruis-Winkel) wordt eveneens een fietsroute 
voorzien richting Slotendries. Deze ligt langs de R4 Oost. 

3.10.4 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante aspecten. 
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3.11 UITZONDERLIJK VERVOER 

Zie macroniveau.  

3.12 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

3.12.1 Start- en projectnota knoop 8 (i.k.v. project omvorming R4 Oost tot primaire 
weg II) 

Het project kaderde in het programma voor de omvorming van de R4 Oost tot primaire weg II.  In dit 
programma worden knooppunten 7, 7bis en 8 met de R4 ter hoogte van Oostakker heringericht.  
 
Er werd een algemene startnota opgemaakt, waarin de aanleiding, het globale plankader, de 
verkeerskundige- en ruimtelijke aspecten van het volledig project toegelicht. Voor knooppunt 8 werd 
nog een afzonderlijke start- en projectnota opgesteld, waarbij  dieper op de knooppuntoplossing werd 
ingegaan. De globale startnota werd door de PAC goedgekeurd op 24/04/2003. De projectnota voor 
knooppunt 8 op 05/121/2011. 
De projectnota geeft een synthetische weergave van de concrete project -uitwerking, voortgaande op 
de uitgangspunten van startnota -knooppunt 8, goedgekeurd door de GBC,  de ontwerpvergaderingen 
en de besluitvorming van de PAC startnota.  
 

 

Figuur 35: Ontwerp knooppunt 8 
 

De ongelijkvloerse kruising wordt 
opgelost door een overbrugging 
van de R4 Oost en de aanliggende 
spoorlijn. Daar de op- en afrit aan 
de havenkant van de R4 gelegen is 
tussen de R4 en de spoorlijn, wordt 
de 2x1 overbrugging van de R4 
over de sporen verdubbeld tot een 
2x2. Aan de westkant van de R4 
wordt er geopteerd voor een half 
Hollands complex dat via een 
rotonde (maaiveld) aansluit met de 
Langerbruggestraat. Na het 
overbruggen van de spoorlijn, is de 
afrit van het half Hollands complex 
voorzien van een bypass om het 
toekomend personeel van Volvo te 
filteren waardoor de druk op de 
rotonde te vermindert. De bypass 
gaat onder de brug door naar de 
parking van Volvo. Het vertrekkend 
personeel wordt via de rotonde 
richting R4 / Oostakker of de haven 
gestuurd. 
Aan de Oostkant (Oostakker) 
eindigt de overbrugging in een 
rotonde (verhoogd) waar de op- en 
afrit van de R4 en de 
Langerbruggestraat op aantakken. 
Langs de oprit van de R4 wordt er 
een bypass naar Wittewalle 
gerealiseerd. Om het knooppunt 
goed te laten functioneren is een 
duidelijke bewegwijzering van 
essentieel belang. 
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ln het definitieve ontwerp wordt de oprit van het nieuwe knooppunt 8 in de richting van Zelzate 
verlengd tot net voor de Piratenstraat (en dus voorbij Wittewalle). Op die manier kan Wittewalle ook 
aangesloten worden op deze oprit en hoeft verkeer van en naar deze kern niet door het centrum van 
Oostakker te rijden. In het initiële ontwerp was er namelijk geen ontsluiting voor Wittewalle voorzien 
richting R4 Oost en moest er omgereden worden via  het centrum Oostakker en de 
Langerbruggestraat. Door Wittewalle aan te takken op de (verlengde) oprit richting R4 Oost, ontstaat 
een verkeersveiligere situatie en betere doorstroming. Het verkeer vanuit Wittewalle richting Gent 
moet dan wel keren aan de Skaldenbrug.  
Deze inrichting is conform de principes opgenomen in het GRUP fase 2 (cf paragraaf 1.2.2). 
 
De fietsroute langs de Langerbruggestraat, kant Oostakker, gaat met een fietstunnel onder de afrit van 
de R4 richting Zelzate door. Vanaf de fietstunnel vervolgt de fietsroute zijn stijgende baan tussen het 
talud en de R4. Vervolgens gaat het dubbelrichtingsfietspad samen met de rijbaan voor autoverkeer 
mee over de R4 Oost. Verderop kruist het fietspad de oprit richting Gent. Net voorbij de kruising is de 
aansluiting voorzien met het fietspad komende van Slotendries alsook met het fietspad naar het 
havengebied. Dit laatste kruist verder nog de bypass kant Volvo. Fietsverkeer dat richting veer rijdt, 
moet ook aan de rotonde nog 2 keer oversteken. Fietsverkeer richting het noorden, moet de 
toegangsweg naar Volvo nog kruisen. 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

Op het bestaande kruispunt takt de Piratenstraat met een rechts in – rechts uit aan op de R4 Oost. 
Een kleine 400m zuidwaarts bevindt zich knoop O8.  
 

 

Figuur 36: Luchtfoto kruispunt R4 x F.N. Piratenstraat (bron: maps.google.be) 
 
De oprijdende en afrijdende rijstroken van het knooppunt zijn van elkaar gescheiden door middel van 
een middeleiland in gras een aansluitende arceringen. Het zicht t.h.v. de knoop is vrij open, zowel in 
oostelijke als in westelijke richting. Aan oostelijke zijde zijn kleine entiteiten met hoogstammig groen 
waarneembaar, die deels liggen in de groene buffer tussen het Skaldenpark en de Piratenstraat 
enerzijds en de kern van Oostakker anderzijds. 
 

 

Figuur 37: Zicht vanaf de R4 Oost op de aansluiting van de Piratenstraat en de langsliggende 

tankstations (bron: maps.google.be) 
 
Aan westelijke zijde zijn de spoorinfrastructuur van goederenlijn L204 (incl. aftakkingen), de 
parkeerterreinen van Volvo en verderop ook het Petroleumdok zichtbaar. De spoorinfrastructuur 
bestaat – vanaf de R4 gezien – uit twee doorgaande sporen tussen Gent en Arcelor Mittal (vanaf 
knoop O6bis is dit slechts één spoor richting Zelzate) en één interne spoorlijn (met aftakkingen ten 
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noorden en ten zuiden) voor de bediening van de haventerreinen. Tussen de Piratenstraat en de 
Imsakkerlaan zijn ook nog 2 rangeersporen aanwezig. 
Tussen de spoorweg en de rijbaan is een aarden berm aanwezig die afgeschermd is door middel van 
een vangrail. Ook is een vrijliggend fietspad aanwezig, gescheiden van de rijbaan door middel van 
een smalle grasberm. 
 

 

Figuur 38: Zicht vanaf de R4 Oost op de haventerreinen aan de overzijde van de Piratenstraat 

(bron: maps.google.be) 
 
Ten oosten van de R4 Oost bevinden zich zowel ten noorden als ten zuiden van de Piratenstraat een 
tankstation, resp. Texaco en G&V. Tankstation Texaco takt aan op de R4 Oost, G&V hangt aan de 
Piratenstraat. Ten noorden van Texaco ligt het bedrijventerrein Skaldenpark. Ten zuiden van G&V ligt 
een lokaal bedrijventerrein in een smalle strook langs de primaire weg tot aan Wittewalle. Ten zuiden 
van dit bedrijventerrein ligt de kern van Oostakker. 
 

 

Figuur 39: Zicht vanaf de R4 Oost op tankstation Texaco ten noorden van knoop O7bis  (bron: 

maps.google.be) 
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Figuur 40: Zicht vanaf de R4 Oost op tankstation G&V ten zuiden van knoop O7bis  (bron: 

maps.google.be) 

2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER  

De aansluiting van de Piratenstraat op de R4 Oost gebeurt met een rechts in – rechts uit. De R4 heeft 
2 rechtdoor gaande rijstroken in beide richtingen, van elkaar gescheiden door een groene 
middenberm. Die middenberm werd ter hoogte van de Piratenstraat onderbroken i.f.v. linksaf slaande 
bewegingen. In een recent verleden werd deze middenberm vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen 
opnieuw toe gezet door betonnen new jerseys. In de richting van Zelzate is een pechstrook aanwezig, 
in de richting van Gent niet (enkel smalle redresseerstrook). 
Komende van Gent is in de aanloop naar de Piratenstraat een afrit in de vorm van een uitvoegstrook 
voorzien. Voorbij de Piratenstraat is een invoegstrook voorzien i.f.v. de oprit. Deze invoegstrook is 
voldoende lang gemaakt zodat ook wegrijdend verkeer van het tankstation Texaco, dat georiënteerd is 
op de R4, hiervan gebruik kan maken. T.h.v. de in- en uitvoegstrook worden de pechstroken langs de 
R4 opgeheven.  
De Piratenstraat heeft een 2x1-profiel. In aanloop naar de aantakking op de R4 Oost worden beide 
rijrichtingen van elkaar gescheiden door een breed middeneiland en de nodige arceringen. 
 

 

Figuur 41: R4 richting Zelzate met 

uitvoegstrook i.f.v. de Piratenstraat (bron: 

maps.google.be) 

 

Figuur 42: R4 richting Zelzate met 

invoegstrook komende van de Piratenstraat 

en uitrit Texaco (bron: maps.google.be) 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_206 O7BIS - VERSIE07_DD20170307.DOC pag. 47 | 94 

 

 

Figuur 43: Piratenstraat met aantakking 

tankstation G&V (bron: maps.google.be) 

 

Figuur 44: Rechts in – rechts uit Piratenstraat 

(bron: maps.google.be) 
 

 

Figuur 45: Betonnen afscheiding in de middenberm van R4 Oost (bron: maps.google.be) 
 
In tegenstelling tot het noordelijke tankstation van Texaco, ontsluit het zuidelijke tankstation G&V niet 
via de R4 Oost, maar via de Piratenstraat. 

2.2 OPENBAAR VERVOER 

2.2.1 Treinverkeer 

Zie ook macroniveau 
 
Aan de westzijde van de R4 loopt spoorlijn L204. Vandaag de dag is dit enkel een goederenspoorlijn. 
Er bestaan wel visies om hier op termijn ook personenvervoer over te laten rijden. Komende van Gent 
heeft de lijn een dubbel spoor. Net aan knoop O7bis komt een spoor bij van aan het petroleumdok. 
 
 

2.2.2 Openbaar busvervoer 
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De bussen van lijn 73 Gent – Oostakker – 
Zelzate en de snelbuslijn 55S Gent – Zelzate 
gebruiken de R4. De Piratenstraat maakt geen 
deel uit van de routes van deze bussen. De 
dichtstbij zijnde halte van de lijnen 55S en 73 ligt 
t.h.v. Wittewalle. 
 
Op de Piratenstraat, vlakbij de kruising met de 
R4 Oost, is echter wel de halte “Petroleumdok” 
van de belbus 175 Oostakker gelegen. Er is 
enkel een haltepaal voorzien aan weerszijden 
van de Piratenstraat. 
 
Bij het supprimeren van de rechts in – rechts uit 
t.h.v. de R4, zal de belbus niet langer gebruik 
kunnen maken van deze aantakking. 
 

 

Figuur 46: Netplan de Lijn – uitsnede knoop 

O7bis (bron: www.delijn.be)  
 

 

Figuur 47: Bushalten De Lijn (bron: www.geopunt.be) 

2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR  

Zie ook mesoniveau 
 
Langs de R4 Oost ligt aan de zijde richting Gent een enkelrichtingsfietspad van ±1,30m, dat van de 
rijbaan wordt gescheiden door een smalle grasberm van ±1,00m en een redresseerstrook. Het 
fietspad ligt gelijkvloers en loopt voorbij de aantakking van de Piratenstraat verder zuidwaarts. 
Aan de overzijde van de R4, in de richting van Zelzate, is vanaf Wittewalle geen fietspad aanwezig. 
Op de Piratenstraat t.h.v. de R4 Oost zijn geen fietspaden aanwezig. Meer oostelijk buigt vanuit de 
Borkelaarstraat wel een fietspad af langs de Piratenstraat (aan de zuidzijde ervan), dat verder loopt 
richting de kruising met de Skaldenstraat (rotonde). 
 

http://www.delijn.be/
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Figuur 48: Fietspad langs de R4 Oost in de 

richting van Gent (bron: maps.google.be) 

 

Figuur 49: Geen fietspad langs de R4 Oost in de 

richting van Zelzate (bron: maps.google.be) 
 

 

Figuur 50: F.N. Piratenstraat zonder fietspad (bron: maps.google.be) 
 

 

Figuur 51: Fietsroutekaart Haven Gent (bron: www. oost-vlaanderen.be) 
 
Eén van de aangeduide fietsroutes verloopt vanuit Desteldonk via de Lichterveldestraat – 
Skaldenstraat – Piratenstraat – Borkelaarstraat – Gasthuisstraat naar Oostakker.  
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2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

2.4.1 Voorzieningen in langsrichting  

Langs de R4 zijn geen voetpaden aanwezig. Ook langs de F.N. Piratenstraat zijn geen voetpaden 
voorzien. 

2.4.2 Kruisingsmogelijkheden  

Er zijn geen oversteekvoorzieningen voor voetgangers aanwezig. 

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Op het segment van de R4 Oost in de nabijheid van knoop O7bis zijn enkel op de rijrichting Zelzate 
vluchtstroken aanwezig voor en na de rechts in – rechts uit met de Piratenstraat. De R4 Oost is hier 
niet als autoweg aangeduid, waardoor er geparkeerd mag worden op deze vluchtstroken. Op de 
rijrichting Gent is geen vluchtstrook aanwezig.  
Langs de Piratenstraat zijn geen parkeervoorzieningen aanwezig. Op de terreinen van de tankstations 
uiteraard wel, doch dit in functie van de klanten van de tankstations. De parking van Texaco 
(tankstation ten noorden van de kruising met de Piratenstraat) wordt echter ook misbruikt door 
vrachtwagenchauffeurs die er lange tijd parkeren.  

2.6 GOEDERENTREIN VERKEER  

Zie ook macroniveau. 
 
Aan havenzijde loopt goederenspoorlijn L204 parallel aan de R4 (op een kleine 20m van de rand van 
de weg). Het betreft een dubbelspoor. Er zijn echter geen conflictpunten met het wegverkeer ter 
hoogte van O7bis: er is momenteel geen spoorwegovergang aanwezig. 
Ten westen van de R4 Oost en spoorlijn L204 ligt een verdeelspoor dat vanuit het noorden deels 
parallel aan L204 ligt en ongeveer t.h.v. de Piratenstraat afbuigt richting noordwesten. Vanaf de 
afbuiging van het verdeelspoor liggen twee doodsporen (rangeersporen) parallel aan L204. 
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Figuur 52: Spoorinfrastructuur haven t.h.v. knooppunt O7bis 

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie ook macro- en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurde in de nabijheid van knoop O7bis één ongeval. Hier was geen 
fietser bij betrokken maar vielen wel 2 lichtgewonden. 
 

Locatie Jaar 
Aantal 
ongevallen 

Ongevalle
n met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal 
zwaar 
gewonden 

Aantal 
licht 
gewonden 

R4 Oost ten noorden 
van O7bis 

2013 1 0 0 0 2 

Tabel 2: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. knoop O7bis 

2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Verkeerstellingen  

In de periode april – juni 2015 werden slangtellingen uitgevoerd op diversie locaties langs de R4 Oost. 
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde intensiteiten weer ter hoogte van een het kruispunt van de 
R4 met de Piratenstraat, en dit zowel voor de ochtendspits (7u-9u) als voor de avondspits (16u-18u). 
Het betreft gemiddelde uurintensiteiten berekend over de volledige aangeleverde telperiode, 
uitgezonderd weekenddagen en feestdagen (met name 01/05/2015, 14/05/2015, 15/05/2015, 
25/05/2015). 
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Kruispunt Beweging Meetpunt Ochtendspits 
(gemiddelde 7-

9u, pae/u) 

Avondspits 
(gemiddelde 16-

18u, pae/u) 

O7bis – R4 x 
Piratenstraat  

Piratenstraat richting R4 7241 27 48 

Piratenstraat richting 
Skaldenstraat 

7242 317 98 

Tabel 3: Resultaten verkeerstellingen R4 Oost – knoop O7bis – periode O7/O5 – 04/06/2015 

(bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 

 

Figuur 53: Verkeerstellingen R4 Oost – locatie telslangen knoop O7bis (bron: AWV Oost-

Vlaanderen) 
 
In deze telgegevens zitten geen gegevens over de doorgaande stromen op de R4 Oost ter hoogte van 
O7bis vervat. Een kruispuntevaluatie is daardoor niet mogelijk op basis van deze gegevens. 

2.9.2 Modelberekeningen 

2.9.2.1 Macromodel situatie 2009 

Aan te vullen met info AWV. 

2.9.2.2 Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

Het macromodel geeft volgende gegevens voor de knoop O7bis na realisatie R4WO: 
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Figuur 54: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – uitsnede knoop O7bis – 

maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 

Tak Intensiteit 
OS (pae) 

Intensiteit 
AS (pae) 

R4 Oost    

 Van Gent naar Zelzate 1817 1520 

 Van Zelzate naar Gent 1033 1784 

Nieuwe brug Piratenstraat   

 Oost naar west 57 205 

 West naar oost 179 152 

Tabel 4: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – knoop O7bis – intensiteiten 

maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 

2.10 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

De bestaande rechts in – rechts uit aantakking vertoont geen capaciteitsproblemen. De doorstroming 
is goed gelet op de gemeten intensiteiten. Het kruispunt laat geen uitwisseling van fietsverkeer toe, 
wegens het ontbreken van fietspaden langs de R4 (richting Zelzate) en de Piratenstraat. Fietsverkeer 
vanuit Zelzate kan niet op de Piratenstraat geraken via de knoop. Daarvoor moet omgereden worden 
via knoop O7 (Skaldenstraat). 
Ingeval de rechts in – rechts zou weerhouden worden als oplossing, kunnen de bestaande 
verkeersstromen behouden blijven. Ingeval een brug wordt gerealiseerd zonder uitwisseling met de 
R4, zal het verkeer dat nu van knoop O7bis gebruik maakt, moeten omrijden via knoop O8 of knoop 
O7. 
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DEEL 4 – VISIE 

Knooppunt O7bis zal een ongelijkvloerse kruising worden waarbij een brug over de R4 Oost zal 
worden gerealiseerd in het verlengde van de Piratenstraat. Aan havenzijde sluit de weg aan op de 
nieuwe ontsluitingsweg die vanaf de Imsakkerlaan wordt gerealiseerd richting knoop O8. Er wordt 
geen uitwisseling van verkeer voorzien tussen de brug en de R4 Oost. De brug zal wel een belangrijke 
rol krijgen voor het intern havenverkeer (tussen haven aan westzijde en Skaldenpark aan oostzijde) 
en zal ook gebruikt moeten kunnen worden door uitzonderlijk vervoer. De brug zal een 2x1-profiel 
krijgen voor gemotoriseerd verkeer. 
 
Komende van knooppunt O7 wordt de fietssnelweg langs de R4 Oost, aan de oostzijde ervan, 
voorzien. Via de nieuwe brug in het verlengde van de Piratenstraat zal de fietssnelweg van de 
oostzijde van de R4 naar de westzijde worden gebracht. Daar zal de fietssnelweg aantakken op de 
fietsinfrastructuur die in kader van de realisatie van knoop O8 (momenteel in uitvoering) is voorzien 
langs de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Imsakkerlaan en de Langerbruggestraat. 
 
Op mesoniveau werden – in functie van de ontsluiting van de bedrijven tussen Wittewalle en de 
Piratenstraat, de tankstations en het militair domein – verschillende varianten bekeken. Daarbij werd 
de voorkeur uitgesproken voor variante 3 op voorwaarde dat deze inpasbaar is; indien niet inpasbaar 
werd variante 1 aangeduid als oplossing. De analyse van inpasbaarheid is verder in de nota 
opgenomen. 
 
Variante 3 betreft een oplossing waarbij de oprit van knoop O8 (Langerbruggestraat) richting Zelzate 
overgaat in een weefvak. Na het weefvak wordt een (van de R4 gescheiden) parallelweg voorzien, die 
voorbij het militair domein middels een oprit opnieuw zal aantakken op de R4 Oost. Op die manier kan 
verkeer naar de tankstations en het militair domein vanaf de R4 de parallelweg bereiken, zonder de 
knoop O8 te moeten belasten. Anderzijds kan verkeer komende van Wittewalle en Oostakker via het 
weefvak de R4 Oost bereiken, zonder de parallelweg te moeten belasten. 
Wittewalle, die instaat voor de ontsluiting van de bedrijven die langs de R4 Oost zijn gelegen, zal met 
een rechts in – rechts uit aantakken op de parallelle infrastructuur van weefvak en parallelweg. Omdat 
de aantakking van Wittewalle echter gebeurt t.h.v. het weefvak, is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 
een aparte in- en uitvoegstrook voor Wittewalle nodig. Deze in- en uitvoegstrook wordt fysiek 
gescheiden van het weefvak. Op die manier wordt vermeden dat er rechtstreekse uitwisseling ontstaat 
tussen de R4 Oost en Wittewalle, over het weefvak heen, wat onveilige situaties zou teweeg brengen.  
 
In variant 1 wordt de oprit van knoop O8 als parallelweg doorgetrokken tot voorbij het militair domein. 
Verkeer naar Wittewalle, de bedrijven, de tankstations en het militair domein dient t.h.v. knoop O8 de 
R4 Oost te verlaten. Verkeer dat vanaf voornoemde functies de R4 Oost richting Zelzate wil bereiken, 
moet via de nieuwe parallelweg (in het verlengde van de oprit van knoop O8) doorrijden tot voorbij het 
militair domein en daar de R4 Oost oprijden. Uitwisseling tussen de R4 Oost en de parallelweg, zoals 
in variant 3, is in deze variant 1 niet mogelijk. 
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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 O7bis – Piratenstraat: 

 Terreinen moeten ontsloten blijven naar de openbare wegenis. 

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

 Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes. 

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

 Inzake hellingsgraden wordt uitgegaan van volgende waarden: 
o wegen en op- en afritten: maximum 4%, wenselijk 3%. 
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 O7bis Piratenstraat ook rekening te worden gehouden met volgende ruimtelijk-
planologische voorwaarden: 

 De contour van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 
West, waar de bestemmingen zijn vastgelegd waarbinnen R4 Oost geherstructureerd moet 
worden. Dit GRUP is een strikte randvoorwaarde en het is niet de bedoeling aanpassingen 
door te voeren die een nieuw GRUP noodzaken. 

 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 58) 
is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg, fiets- en voetpaden, 
bovengrondse en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. De 
inrichting is afgestemd op de functie als primaire weg II. 

 Het deelplan 03 “Oostakker-Noord” van fase 2 van de afbakening van het Zeehavengebied 
Gent, waarin de ontwikkeling is voorzien van het koppelingsgebied Oostakker-Noord tot een 
landschappelijk versterkt kleinschalig recreatief landbouwgebied (gebied voor zowel 
professionele als voor beroepslandbouw, met aandacht voor kleinschalige 
landschapselementen) en vooral tot een goed ingerichte stevige bosbuffer. Het 
gereorganiseerde bedrijventerrein wordt qua ontsluiting losgekoppeld van de woonkern van 
Oostakker en maakt functioneel en gradueel de overgang tussen woonkern en 
zeehavengebied. 

 De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de haven (bvb. herstructurering/ontwikkeling site 
Volvo). 

 De geplande ruimtelijke ontwikkelingen van lokale en regionale bedrijventerreinen (bvb. 
verdere ontwikkeling Skaldenpark, …). 

 De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de kern van Oostakker (koppelingsgebied, 
woonuitbreidingsgebieden). 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_206 O7BIS - VERSIE07_DD20170307.DOC pag. 56 | 94 

 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop O7bis 
Piratenstraat 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. 

 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 de knoop met de Piratenstraat niet langer weerhouden als uitwisselingsknoop voor 
gemotoriseerd verkeer, en werd enkel een ongelijkvloerse verbinding voor gemotoriseerd 
verkeer over de R4 voorzien zonder uitwisselingsmogelijkheden. 

 De brug over de R4 Oost krijgt een 2x1-profiel voor gemotoriseerd verkeer. 

 De plannen van Infrabel betreffende de doortrekking spoorlijn L204, alsook de plannen die 
i.s.m. AWV en het havenbedrijf werden ontwikkeld voor de verschillende aftakkingen naar/van 
de haventerreinen en de dokken. Daarbij wordt het buitenste van de twee zuidelijke 
rangeersporen/doodsporen (tussen bocht in verdeelspoor en Langerbruggestraat) geschrapt. 

 De interne ontsluiting van de bedrijven tussen Wittewalle en G&V dient te worden 
gegarandeerd. De toegangspoorten in elk van de gevels dienen bereikbaar te blijven. Er moet 
m.a.w. voldoende manoeuvreerruimte worden voorzien om in- en uitrijden te (blijven)  
faciliteren. 

 De R4 Oost is geselecteerd als hoofdfietsroute en 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. Volgende 
inrichtingsprincipes voor de fietssnelweg R4 Oost worden weerhouden: 

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

o Minimaal 3m breed. Medegebruik door landbouwverkeer wordt niet toegestaan. 
o Materiaal: asfalt 
o Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil met een begrenzing 

tussen de 3% en 4%. 
o Kruising fietssnelweg met lokale wegen type II (waaronder wellicht de toekomstige 

aansluiting vanuit Sint-Kruis-Winkel): het vademecum schrijft een gelijkgrondse 
kruising voor, maar de visie van de actoren is om hier ambitieuzer mee om te gaan. 
Waar ruimtelijk mogelijk wordt een ongelijkvloerse kruising voorzien. 

o Volgende functionele breedtes worden in kader van het project R4WO vooropgesteld: 
 Fietsbruggen (zowel fietssnelwegen als andere fietsbruggen): 4,00m 

functionele breedte (3,00m + 2 x 0,50m schuwafstand); 
 Fietstunnels (zowel fietssnelwegen als andere fietstunnels): 5,00m functionele 

breedte (3m + 2 x 1,00m schuwafstand). Omwille van inpasbaarheid kan hier 
gemotiveerd van afgeweken worden tot 4,50m (3,00m + 2 x 0,75m). 

o Schuwafstanden tot infrastructuur cf. Vademecum Fietsvoorzieningen: 
 Schuwafstand van 0,75 m langs geparkeerde wagens, 1,00m bij een gesloten 

wand.  
 Hoogteverschil ≤  7cm: 0,25m schuwafstand; 
 Hoogteverschil ≤ 1,20m: 0,50m schuwafstand; 
 Hoogteverschil > 1,20m: 1,00m schuwafstand. Omwille van inpasbaarheid kan 

hier gemotiveerd van afgeweken worden tot 0,75m schuwafstand. 
o Schuwafstanden tot grachten en waterlopen: 

 Schuwafstand tot kruin gracht/waterloop: minimaal 1,00m; 

 Erfdienstbaarheden en strook voor deponeren slib langs en waterlopen: 
o Erfdienstbaarheidsstrook langs erkende waterlopen bedraagt wettelijk 5m 
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o Waterlopen buiten polder: voor waterlopen buiten poldergebied zijn verhardingen 
vanaf 3m van de kruin toegelaten 

o Waterlopen binnen polder: voor waterlopen binnen poldergebied vraagt de Polder een 
vrije strook van 5m voor het deponeren van slib bij ruimingswerken. In deze zone 
mogen geen verhardingen aangelegd worden. 

 De R4 Oost is in het Raamplan Fiets geselecteerd als voorkeurstracé voor de hoofdfietsroute 
langs de primaire weg. Vanaf knoop O7bis wisselt de hoofdfietsroute echter van kant: 
komende van Zelzate ligt de route aan de oostkant van de primaire weg, om vervolgens via de 
te realiseren brug aan knoop O7bis naar de westzijde van de R4 te gaan en aan te takken op 
de fietsinfrastructuur die gerealiseerd wordt i.k.v. het project knoop O8. De Piratenstraat sluit 
als een lokale functionele route aan op de knoop en de hoofdfietsroute.  

 Nieuwe fietsinfrastructuren (fietssnelweg en aantakkende fietsroute) dienen aangelegd te 
worden conform de richtlijnen van het fietsvademecum. Voor de fietssnelweg wordt op de 
brug gerekend met een breedte van 3,00m (exclusief schrikstroken en afschermende 
constructies). 

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

 Technische randvoorwaarden vanuit de Rooilijnenstudie (Grontmij 2001): 
o Bij de uitvoering van de brug wordt er steeds een doorgang van het verkeer op R4 

gewaarborgd op minimaal 2 x 1 rijstroken. 

 Technische randvoorwaarden vanuit de optimalisatiestudie i.k.v. het project R4WO: 
o Er dienen geluidsmilderende maatregelen genomen te worden om de kern van 

Oostakker langs de R4 Oost te ontlasten. Ingeval een brug wordt gerealiseerd kan dit 
verwerkt zitten in de vormgeving (taluds) en materialisatie van de hellingen van de 
fietsbrug. Ook bij de ontwikkeling en invulling van het koppelingsgebied tussen het 
Skaldenpark en Oostakker ontstaan mogelijkheden om de visuele en geluidshinder 
van de R4, de Piratenstraat (veel vrachtverkeer) en de bedrijven nog verder te 
beperken. 

o Omwille van uitzonderlijk vervoer (type G4, draagkracht 2400/200 statisch en 
1800/150 dynamisch) dient op de R4 Oost een vrije hoogte van 5,70m gehanteerd te 
worden onder de te realiseren brug (er is geen langspassage voor verkeer met deze 
hoogte mogelijk).  

o Op de nieuwe brug gelden dezelfde draagklassen als de R4 Oost, m.n. TEUV1: 
2400/200 en TEUV2: 1800/150. De brug moet voorzien worden op type G4 i.f.v. de 
link tussen de haven en het Skaldenpark. 

o Ter hoogte van de sporen dient een vrije hoogte van 6m gehanteerd worden. 
o Ten westen van de R4 Oost wordt een extra interne havenweg voorzien voor Volvo, 

die langs (en parallel aan) de spoorinfrastructuur zal lopen. Hiermee dient rekening te 
worden gehouden. 

o Randvoorwaarden vanwege de brandweer:  
 Er moet steeds rond de gebouwen gereden kunnen worden met voertuigen 

van de brandweer. De wegenis moet hiertoe voldoen aan volgende eisen: 

 Minimale vrije breedte 4m of 8m indien de toegangsweg over meer 
dan 30m loopt; 

 Minimale draaistraal 11m binnenkant, 15m buitenkant; 

 Minimale vrije hoogte 4m; 

 Maximale helling 6%; 

 Mogelijkheid om tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 ton te dragen. 

 Draagvermogen moet dermate zijn dat brandweervoertuigen met een 
maximale asbelasting van 13ton zonder te verzinken er kunnen rijden 
en stilstaat, zelfs wanneer ze het terrein vervormen. 
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 Voor gebouwen met een totale oppervlakte groter dan of gelijk aan 5000m² 
(wat hier het geval is) moeten alle buitenwanden bereikbaar zijn voor 
voertuigen van de brandweer én de toegangswegen mogen niet doodlopend 
zijn. Voor deze bereikbaarheid mag bv ook de parallelinfrastructuur gebruikt 
worden. Concreet betekent het dat brandweervoertuigen zich moeten kunnen 
positioneren op een afstand van 4m tot 10m van de gevel van het gebouw. 
Dit gerekend vanaf de zijkant van de brandweerwagen. 

o De waterloop mag niet over een lange afstand ingebuisd worden. Dit strookt niet met 
de algemeen geldende principes van het integraal waterbeheer. 

o Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande nutsleidingen.  
o Tijdens de uitvoering der werken moet de goederenspoorlijn maximaal in gebruik 

blijven. Er dient tevens te worden uitgegaan van een toekomstige elektrificatie van de 
spoorlijn. Derhalve is t.h.v. het spoor een afscherming op de brug te voorzien van 
1,80m boven het wegdek. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

1 ONTSLUITING TANKSTATIONS EN MILITAIR DOMEIN 

1.1 BESLUIT VARIANTENONDERZOEK OP MESONIVEAU 

In de startnota op mesoniveau werd onderzocht op welke manier de tankstations G&V en Texaco, en 
het militair domein aan de oostkant van de R4 Oost ontsloten kunnen worden. Daarbij moest rekening 
worden gehouden met het project voor de knoop O8. Dat voorzag vanaf de Langerbruggestraat een 
oprit richting Zelzate, waar Wittewalle met een rechts in – rechts uit op aantakt. 
 
Op basis van het variantenonderzoek op mesoniveau, gaf de werkgroep de voorkeur aan variant 3. In 
deze variant gaat de oprit van knoop O8 over in een weefvak, dat tot voor tankstation G&V loopt. 
Vanaf daar gaat het weefvak over in een parallelweg, gescheiden van de R4 Oost, die tot net voorbij 
de toegang tot het militair domein loopt. Op die manier kan het verkeer, dat vanaf knoop O8 komt, nog 
voor de tankstations de R4 oprijden. Anderzijds hoeft verkeer naar de tankstations en het militair 
domein niet af te rijden aan knoop O8, maar kunnen de functies vanaf de R4 Oost worden bereikt. 
Beide verkeersstromen – oprijdend verkeer vanaf knoop O8 en afrijdend verkeer naar de tankstations 
en het militair domein – kruisen mekaar wel op het weefvak. 
De rechts in – rechts uit voor Wittewalle, zoals voorzien in het ontwerp van O8, blijft behouden. Omdat 
deze echter t.h.v. het weefvak zal aantakken, is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt een aparte in- en 
uitvoegstrook nodig voor Wittewalle. Deze in- en uitvoegstrook wordt fysiek gescheiden van het 
weefvak. Op die manier wordt vermeden dat er rechtstreekse uitwisseling ontstaat tussen de R4 Oost 
en Wittewalle, over het weefvak heen, wat onveilige situaties zou teweeg brengen.  
 

 
 

Figuur 55: Variantenonderzoek O7bis – 

voorkeursvariant (variant 3) 

 
 

Figuur 56: Variantenonderzoek O7bis – 

alternatieve variant 1  
 
Indien variant 3 ruimtelijk niet inpasbaar zou zijn – er moet rekening worden gehouden met waterloop 
O1335 en de (ontsluiting van de) bedrijven tussen Wittewalle en tankstation G&V – wil de werkgroep 
terugvallen op variant 1 uit het variantenonderzoek op mesoniveau (= visie van het GRUP Afbakening 
Zeehavengebied Gent – Fase 2). In deze variant wordt de oprit van knoop O8 als parallelweg 
doorgetrokken tot voorbij het militair domein. Verkeer naar Wittewalle, de bedrijven, de tankstations en 
het militair domein dient t.h.v. knoop O8 de R4 Oost te verlaten. Verkeer dat vanaf voornoemde 
functies de R4 Oost richting Zelzate wil bereiken, moet via de oprit van knoop O8 en de nieuwe 
parallelweg doorrijden tot voorbij het militair domein en daar de R4 Oost oprijden. Uitwisseling tussen 
de R4 Oost en de parallelweg, zoals in variant 3, is in deze variant 1 niet mogelijk. 
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1.2 UITSLUITINGSCRITERIA EN AFWEGINGSCRITERIA 

Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen in vorig hoofdstuk alsook de 
algemene doelstellingen van het project, worden volgende uitsluitingscriteria geformuleerd: 

- er dient een verkeerskundig veilige oplossing uitgewerkt; 
- de waterloop mag niet over langere afstand ingebuisd worden; 
- ruimtelijk inpasbaar met behoud bedrijven wat volgende eisen impliceert: 

o langsheen de bedrijven dient een zone van minimaal 4m gevrijwaard te blijven ifv 
rondgang voor de brandweer; 

o brandweerwagens moeten zich in een zone tussen de 4m en 10m kunnen opstellen 
ifv bluswerk; 

o garanderen toegankelijkheid toegangspoorten. 
- de oplossing moet zonder nieuw GRUP gerealiseerd kunnen worden. 

Daarnaast zijn volgende zaken als afwegingscriteria mee te nemen: 
- leesbaarheid van het concept; 
- maximaal beperken van de innames; 
- robuustheid van het ontwerp bij calamiteiten; 

o op de R4 
o op de parallelwegen 

- de bestaande breedte van de waterloop wordt maximaal behouden; 
- bereikbaarheid van de tankstations. 

1.3 ONDERZOEK VARIANT 3 (VARIANT MET WEEFVAK) 

1.3.1 Benodigde infrastructuur / Verantwoording bijkomende uit- en invoegstrook 
Wittewalle 

Het concept uit variant 3 met het weefvak in combinatie met de parallelweg en de oprit dient op 
microniveau verder te worden onderzocht op vlak van inpasbaarheid. Omwille van verkeersveiligheid 
is het niet aanvaardbaar om ter hoogte van het weefvak aantakkingen toe te laten. Wittewalle sluit 
hierdoor wenselijk aan voor het weefvak. In dat geval zou onderstaande structuur noodzakelijk zijn 
(maatvoering volgens de NOA-richtlijnen): 

 Acceleratiestrook vanaf Wittewalle tot weefvak: deze strook moet toelaten dat voertuigen 
komende uit Wittewalle voldoende tijd hebben om op te trekken voor het bereiken van het 
weefvak. Rekening houdend met een startsnelheid van 50km/u6 en een gewenste eindsnelheid 
van 70km/u, is een zone van minimaal 45 m nodig; 

 Weefvak tussen een doorgaande rijbaan met een ontwerpsnelheid van 100km/u en een 
toeleidende/afvoerende zijrijbaan heeft een benodigde lengte van 250m; 

 Deceleratiestrook vanaf weefvak tot eerste erfontsluiting. Deze strook moet toelaten dat 
voertuigen na het weefvak voldoende tijd hebben om (verder) af te remmen teneinde de 
erfontsluiting veilig op te rijden. Bij een weefvak van 250m mag aangenomen worden dat de 
snelheid naar het einde van het weefvak kan afgebouwd worden naar 70km/u. Om de 
erfontsluiting veilig te kunnen oprijden is een afremming tot 20km/u vereist. Een veilige 
snelheidsafbouw van 70m/u naar 20 km/u vereist een strook van 115m; 

 Parallelweg: dit is de strook tussen de eerste en uiterste erfontsluiting (tankstation G&V – militair 
domein, circa 250m; 

 Oprit van een (ondergeschikte) weg met een snelheidsregime van 50km/u naar een hoofdrijbaan 
met een ontwerpsnelheid van 100km/u vereist een lengte van 290m. 

 
Tussen de erfontsluiting van meest zuidelijk gelegen tankstation (G&V) en Wittewalle, is een afstand 
van circa 310m beschikbaar. Dit is kleiner dan het totaal van acceleratiestrook, weefvak en 
deceleratiestrook. 
Daarom dient de rechts in – rechts uit van Wittewalle te worden losgekoppeld van het weefvak. Dat 
kan, door naast het weefvak een uitvoeg- en invoegstrook te voorzien. Voor de uitvoegstrook (van 

                                                      
6 Wittewalle takt in dit geval uit de voorrang aan op de oprit komende van Langerbrugge. Er dient maw 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat voertuigen niet vrij kunnen oprijden.  
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70km/u naar 50km/u) volstaat een lengte van 62m, voor de invoegstrook is 45m (van 50km/u7 naar 
70km/u) voldoende. Deze optimalisatie vergt plaatselijk een extra rijstrook naast het weefvak. 
 
Om onveilige weef- en invoegbewegingen van Wittewalle naar de R4 Oost (en omgekeerd) te 
vermijden, wordt verkeer, dat vanaf Wittewalle invoegt richting weefvak/parallelweg, best ook op de 
parallelweg gehouden. Dat kan door de oprit van Wittewalle te verlengen richting parallelweg en de 
nodige afschermende constructies te voorzien tussen de oprit en het weefvak (zie onderstaande 
figuur). Wanneer tegelijkertijd afschermende constructies worden voorzien tussen de deceleratiezone 
en de R4 Oost (zie eveneens onderstaande figuur), zijn voertuigen uit Wittewalle verplicht om door te 
rijden naar de parallelweg en pas na de parallelweg via de oprit de R4 Oost op te rijden. 
Ook voor de uitvoegstrook richting Wittewalle is het aangewezen dat deze fysiek van het weefvak 
wordt gescheiden om ongewenste uitwisseling van verkeer te vermijden. Daarom wordt ook de 
uitvoegstrook gestart voor het weefvak (zie ook onderstaande figuur). 
 

 

Figuur 57: Weefvak, deceleratiestrook (met vluchtstrook) en aparte uit- en invoegstrook 

Wittewalle 
 
Verschillende actoren zijn van oordeel dat deze extra uit- en invoegstrook zorgt voor een minder 
leesbaar concept.  
De inpasbaarheid van het concept wordt hierna onderzocht. 

1.3.2 Inpassing infrastructuur variant 3 

1.3.2.1 Algemeen 

Uit eerste analyses is duidelijk gebleken dat de beschikbare ruimte beperkt is.  
Om die reden wordt uitgegaan van een dwarsprofiel voor de R4 zonder vluchtstroken. Rekening 
houdend met de gestelde randvoorwaarden op macro- en mesoniveau is dit mogelijk aangezien 
langspassage via de knoop O8 mogelijk is. 
 
Bijkomend werd ook nagegaan of een verschuiving van de R4 Oost door een versmalling van de 
middenberm een oplossing zou bieden.  
Bij het insnoeren van de middenberm moet rekening worden gehouden met de in uitvoering zijnde 
herstructurering van knoop O8 enerzijds en de nog in te planten nieuwe Piratenbrug anderzijds. De 

                                                      
7 In geval Wittewalle met een afzonderlijke uitvoeg- en invoegstrook aantakt, kunnen voertuigen wel 
vrij oprijden zodat een grotere startsnelheid mag aangenomen worden. 
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inplanting van de brugpijlers vormt zowel aan O8 als aan O7bis een randvoorwaarde. Het project O8 
houdt rekening met behoud van de huidige middenberm van 5,60m. Daarvan kan dus niet langer 
afgeweken worden. T.h.v. O7bis kan er wel nog afgeweken worden. Er is evenwel minimaal 4,40m 
nodig (0,60m afschermende constructie + 1,10m tussen afschermende constructie en de brugpijler + 
1,00m brugpijler + 1,10m tussen afschermende constructie en de brugpijler + 0,60m afschermende 
constructie). Dat betekent dat er op deze locatie maximaal 1,20m kan gewonnen worden (4,40m vs. 
5,60m). De overgang van de middenberm van 5,60m aan knoop O8 naar één van 4,40m moet op een 
geleidelijke manier gebeuren met een S-curve met zeer ruimte boogstralen (min. 800m i.f.v. continu 
wegbeeld8). Tussen de Langerbruggestraat (knoop O8) en het begin van het weefvak is echter maar 
170m voorhanden. Dat is onvoldoende om een soepele boogstraal in de R4 Oost te leggen die de 
overgang van de brede naar de versmalde middenberm mogelijk maakt. 
Deze optie wordt dan ook niet verder weerhouden. 
 
Besluit: 
Ter hoogte van de knoop O7bis worden geen vluchtstroken voorzien langs de R4. Een oplossing met 
verschuiving van de R4 richting middenberm wordt ook niet weerhouden. 

1.3.2.2 Inpassing oprit van militair domein naar R4 richting Zelzate 

Lengterichting 
Het uitzetten van de oprit (290m) voorbij de toegang van het militair domein richting Zelzate vormt in 
de lengte geen probleem. Deze interfereert niet met de afrit naar knoop O7. 
 

 

Figuur 58: Ontsluiting tankstations en militair domein aan O7bis – Inpassing oprit naar R4 Oost 

richting Zelzate 
 
Bestaand dwarsprofiel 
In de huidige situatie is t.h.v. het militair domein tussen de middenberm en de GRUP-contour een 
strook van 24,72m aanwezig, die als volgt wordt ingevuld: 

 2 rijstroken: 8,46m (inclusief goot); 

 Een goot van 0,50m; 

 Een vluchtstrook van 1,90m; 

 Een zone voor afschermende constructie (vangrail) van 0,93m; 

 Een brede gracht van 12,34m; 

 Groenzone tussen gracht en GRUP-contour: 0,59m 

                                                      
8 Bron: Nieuwe ontwerprichtlijn Autosnelwegen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (NL). 
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De GRUPcontour valt daarbij samen met de grens van het openbaar domein. 
Tussen de GRUP-contour en de eerste omheining van het militair domein ligt een groenstrook van 
2,58m. Tussen de eerste en de tweede omheining ligt een strook (dienstpad) van 4,44m. 
 

 
 
 

Figuur 59: Bestaand dwarsprofiel ter hoogte van het militair domein 
 
Gewenst dwarsprofiel 
In geplande toestand zijn voor de R4 2 rijstroken te voorzien, daarnaast een invoegstrook met 
wenselijk een vluchtstrook. Verder is een afschermende constructie te voorzien met daarachter de 
gracht met aan weerszijden een groenberm van 1m. Aan de buitenkant van het profiel is de 
fietssnelweg van 3m (wenselijk 4m) te realiseren. Voor de inplanting van de fietssnelweg dient 
rekening gehouden met een schuwafstand van 1m tov de afsluiting van het militair domein. 
Indien de afsluiting enerzijds en de middenberm anderzijds als randvoorwaarden worden genomen 
(totale beschikbare breedte = 24.72+2.58 = 27.3m), kan een gracht met een breedte van circa 6m 
worden gerealiseerd (of circa 5m bij fietssnelweg op 4m). Naar afwatering toe zal dit voldoende zijn; 
wat buffering betreft is een globale benadering noodzakelijk. Indien nodig kan elders ruimte 
gerealiseerd worden voor buffering van water. Dit betekent wel een bijkomende inname van een 
strook van circa 2.6m. 
 
Het dwarsprofiel ziet er dan uit als volgt (vetrekkende van de middenberm): totaal 27.3m 

- Redresseerstrook 0.75m 
- Rijwegen en belijning (0.15m – 3.35m – belijning 0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 0.15m – 

invoegstrook3.35m – belijning 0.25m): 10.75m 
- Vluchtstrook :2.60m + 0.5m schuwafstand 
- Afschermende constructie : 0.6m 
- Groenberm 1m 
- Gracht : 6.1m (5.1m bij fietssnelweg van 4m) 
- Groenberm 1m 
- Fietssnelweg 3m (wenselijk 4m) 
- Schuwafstand 1m 

 

Figuur 60: Gewenst dwarsprofiel zone invoegstrook (thv militair domein) 
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Optimalisatie profiel 
Dit profiel – kan in functie van vermijden van de innames – nog geoptimaliseerd worden door :  

- Schrappen vluchtstrook : in dit geval dient een redresseerstrook van 0.75m voorzien waardoor 
het profiel met 3.10m – 0.75m = 2.35m kan gereduceerd worden. 

- Verder beperken van de breedte van de gracht tot resp. 5.85m en 4.85m (fietssnelweg 3m of 
4m). 

 

 

Figuur 61: Gewenst dwarsprofiel zone invoegstrook zonder vluchtstrook (thv militair domein) 
 
Het schrappen van de vluchtstrook langs de parallelweg is minder wenselijk aangezien dan bij 
calamiteit (wagen met pech of dergelijke), de ontsluiting van het bedrijventerrein Wittewalle en de 
tankstations niet meer gegarandeerd is. 
 
Besluit: 
Het gewenste profiel is inpasbaar. Innames kunnen vermeden worden door het schrappen van de 
vluchtstrook én versmallen van de gracht. 

1.3.2.3 Inpassing van de parallelweg zone tankstations en het militair domein 

Van net voor de in- en uitrit van G&V tot de oprit naar de R4 Oost t.h.v. het militair domein (circa 
250m) dient een parallelweg/rangeerbaan gerealiseerd worden. Deze parallelweg/rangeerbaan wordt 
van de R4 Oost gescheiden door een veiligheidsstootband over de volledige lengte van de 
parallelweg/rangeerbaan. Op die manier wordt vermeden dat er t.h.v. de tankstations en het militair 
domein nog uitwisseling van verkeer plaats vindt. 
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Figuur 62: Ontsluiting tankstations en militair domein aan O7bis – Inpassing 

parallelweg/rangeerbaan (afgescheiden door veiligheidsstootband) 
 
Bestaand profiel 
Voor de zone ter hoogte van het militair domein, wordt verwezen naar vorige paragraaf. Ter hoogte 
van de oprit is de gracht uiteraard wel ingebuisd. 
 
Voor de zone ter hoogte van de tankstations is geen open gracht aanwezig. De inbuizing loopt hier 
verder. De afstand van de middenberm tot de GRUPcontour (en eveneens het bestaande openbaar 
domein) bedraagt ter hoogte van het tankstation G&V 23.78m, maw circa 1m minder dan ter hoogte 
van vorige snede. 
In deze zone is geen rekening te houden met de waterloop behoudens net ten zuiden van het 
tankstation G&V. De waterloop komt vanuit de achterliggende terreinen tussen het tankstation G&V en 
het bedrijventerrein ingedraaid. 
 

 

Figuur 63: Bestaand dwarsprofiel ter hoogte van het tankstation G&V 
 
Gewenst profiel 
Voor de zone ter hoogte van het militair domein dient nog rekening gehouden met de fietssnelweg. 
Voor de zone ter hoogte van de tankstations niet meer (cf afweging varianten inpassing fietssnelweg 
verder in de nota). 
 
In geplande toestand zijn 2 rijstroken te voorzien op de R4 met daarnaast de redresseerstrook en 
afschermende constructie. Achter de afschermende constructie komt de parallelweg te liggen die ook 
moet voorzien zijn van een redresseerstrook. Naast de parallelweg wordt wenselijk een vluchtstrook 
voorzien. 
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Aangezien de afschermende constructie aan beide zijden kan aangereden worden, moeten de 
redresseerstroken verbreed worden zodat de uitwijkstrook voor de afschermende constructies wordt 
gerespecteerd zijnde 1.70m gerekend incl de afschermende constructie.  
 
Voor de zone ter hoogte van het militair domein is bijkomend een afschermende constructie te 
voorzien (incl de nodige schuwafstanden) én de fietsinfrastructuur. 
 
Het profiel ziet er hierdoor uit als volgt – totaal 23.35m (24.35m bij fietssnelweg op 4m): 

- Rijwegen en belijning (redresseerstrook 0.75m – belijning 0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 
0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 0.25): 8.00m 

- Redresseerstrook / uitwijkbreedte afschermende constructie: 1.10m9 
- Afschermende constructie: 0.6m 
- Redresseerstrook / uitwijkbreedte afschermende constructie: 1.10m 
- Parallelweg en belijning (0.15m – 3.35m – 0.25m): 3.75m 
- Vluchtstrook: 2.60m 
- Afschermende constructie incl schuwafstand en uitwijkzone (0.5m + 0.6m + 1.10m): 2.20m 
- Fietssnelweg: 3m (wenselijk 4m) 
- Schuwafstand tot afsluiting: 1m 

 
Dit is inpasbaar binnen de contouren van het GRUP én binnen het bestaande openbaar domein. 
Opmerking : hierbij wordt uitgegaan van een beperkte verlenging van de inbuizing tot het einde van de 
parallelweg. 
 
Ter hoogte van de tankstations is geen fietsinfrastructuur meer te voorzien, zodat het profiel er als 
volgt uit ziet: 
 

 
 
 

Figuur 64: Variant 3 – Gewenst profiel tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – snede 

aan tankstation G&V 
 
Besluit: 
Dit profiel is inpasbaar zonder bijkomende innames. Juist ten zuiden van het tankstation zal een lokale 
inbuizing van de waterloop vereist zijn.  

                                                      
9 De redresseerstrook is hier breder te voorzien aangezien de afschermende constructie zich tussen 2 
rijwegen bevindt. Er dient rekening gehouden met een mogelijke aanrijding waardoor de uitwijkbreedte 
dienen gerespecteerd, zijnde 1.70m gerekend vanaf de aanrijkant van de afschermende constructie. 
Rekening houdend met een breedte van de afschermende constructie van 0.6m, betekent dit nog een 
zone van 1.10m. 
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1.3.2.4 Inpassing weefvak en deceleratiestrook alsook uit- en invoegstrook Wittewalle 

Bij de inpassing van de deceleratiestrook van 115m en het weefvak van 250m moet rekening worden 
gehouden met het ontwerp van de inmiddels in uitvoering zijnde knoop O8. Tussen de 
Langerbruggestraat (knoop O8) en het begin van de benodigde parallelweg is zo’n 560m ter 
beschikking (zie onderstaande figuur). Het ontwerp voor knoop O8 voorziet vanaf de oostelijke 
rotonde een oprit naar de R4 Oost richting Zelzate. Die oprit bestaat uit een helling van 170m aan 4% 
en vervolgens een invoegstrook langs de R4 Oost van 310m (bron: projectnota knoop O8). 
 

 

Figuur 65: Beschikbare ruimte tussen O8 en tankstation G&V + ontwerp oprit O8 
 
Het gedeelte van de oprit van O8 dat op maaiveldniveau ligt (de invoegstrook) zal in variant 3 
aangepast moeten worden tot een weefvak en een deceleratiestrook met naastliggend de 
afzonderlijke uit- en invoegstrook voor Wittewalle. 
De helling van 170m (aan 4%) van de oprit dient behouden te blijven. Daardoor blijft er (560m – 170m 
=) 390m over voor het weefvak en de deceleratiestrook. Indien vanaf het begin van de parallelweg 
(t.h.v. G&V) in zuidelijke richting de deceleratiestrook van 115m wordt ingepast, blijft er zodoende 
(390m – 115m =) 275m over voor het weefvak. Het weefvak moet minimaal 250m zijn en is dus 
inpasbaar in lengterichting. 
 
Bestaand profiel 
T.h.v. de bedrijven tussen Wittewalle en G&V wordt de zone tussen middenberm en GRUP-contour – 
in totaal 26,87m – momenteel als volgt ingevuld: 

 2 rijstroken + 1 vluchtstrook (incl. goot) van de R4 Oost richting Zelzate: 9,26m + 1,70m; 

 Groenberm van 3,96m; 

 Waterloop van 6,96m; 

 Groenberm van 1,19m; 

 Een deel van de verharding rond de bedrijfsgebouwen van 3,80m. 
 

Tussen de GRUP-contour en de bedrijfsgebouwen blijft dan nog 3,20m over op het smalste stuk (de 
verharding rond de bedrijfsgebouwen is hier in totaal 7,00m breed). Op het breedste stuk, waar de 
verharding rond de bedrijven 9,86m is, blijft dan nog 6,06m over. 
De grens van het openbaar domein bevindt zich op de grens van de verharding van de bedrijven op 
circa 23m van de middenberm. 
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Figuur 66: Bestaand profiel tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – snede aan 

bedrijven tussen G&V en Wittewalle 
 
Gewenst profiel 
Het gewenste profiel ziet er uit als volgt – totaal 28.4m: 

 Rijweg R4 (redresseerstrook 0.75m – belijning 0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 0.15m – 
rijstrook 3.35m – belijning 0.15): 7.90m 

 Weefvak (weefvak 3.35m – belijning 0.25m – redresseerstrook/schuwafstand 1.10m10): 4.70m 

 Afschermende constructie: 0.6m 

 In- en uitvoegstrook van/naar Wittewalle (uitwijkzone 1.10m – belijning 0.15m + rijstrook 3.35m + 
belijning 0.25m – redresseerstrook 0.75m): 5.60m11 

 Afschermende constructie: 0.6m 

 Groenberm: 1m 

 Waterloop, wenselijk circa 7m; 

 Groenberm: 1m (schuwafstand tot kruin waterloop). 
 

 

 
 

Figuur 67: Variant 3 – Gewenst profiel tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – snede 

aan bedrijven tussen G&V en Wittewalle 
 

                                                      
10 De redresseerstrook is hier breder te voorzien aangezien de afschermende constructie zich tussen 2 
rijwegen bevindt. Er dient rekening gehouden met een mogelijke aanrijding waardoor de uitwijkbreedte 
dienen gerespecteerd, zijnde 1.70m gerekend vanaf de aanrijkant van de afschermende constructie. 
Rekening houdend met een breedte van de afschermende constructie van 0.6m, betekent dit nog een 
zone van 1.10m. 
11 In dit profiel wordt – omwille van de beperkt beschikbare breedte – al geen vluchtstrook meer 
voorzien langsheen de parallelweg. Dit betekent wel dat bij calamiteiten in dit gedeelte de 
toegankelijkheid van de tankstations niet meer gegarandeerd is. Ook het wegrijden vanuit het 
bedrijventerrein kan hierdoor ook verhinderd zijn. Dit laatste kan tijdelijk ondervangen worden door het 
wegnemen van de paaltjes in Wittewalle en het verkeer via de kern van Oostakker te laten rijden.  
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Dit kan helemaal niet ingepast worden binnen het bestaande openbaar domein, noch binnen de 
GRUP-contour. 
Het zou bovendien betekenen dat een belangrijk stuk van de verharding rond de bedrijven wordt 
ingenomen. Van de minimaal 7,00m blijft slechts circa 1.70m over langs de bedrijven. Deze strook is 
onvoldoende breed om te gebruiken door de brandweer en hypothekeert bovendien de interne 
ontsluiting van de bedrijven (in- en uitrijden toegangspoorten). 
 
Optimalisatie profiel 
Een mogelijke optimalisatie betreft de inbuizing/inkokering van de waterloop. Dit zou echter betekenen 
dat de waterloop over een afstand van meer dan 350m dient ingebuisd te worden. Dit is volledige in 
strijd met de principes van integraal waterbeleid en is niet aanvaardbaar (cf ook uitsluitingscriteria). 
 
Besluit: 
Het dwarsprofiel is niet inpasbaar in deze zone tenzij ofwel de brandweereisen niet gerespecteerd 
worden én de poorten van de bedrijven ontoegankelijk zijn ofwel de waterloop over deze volledige 
lengte wordt ingebuisd. 

1.3.2.5 Dwarsprofiel net ten zuiden van Wittewalle 

Net ten zuiden van Wittewalle zal de zone tussen middenberm en GRUP-contour – in totaal 28,46m – 
door het ontwerp van knoop O8 als volgt worden ingevuld: 

 2 rijstroken (incl. goot) van de R4 Oost richting Zelzate: 7,64m; 

 Zone voor afschermende constructie (incl. schuwafstanden) van 1,24m; 

 Oprit/parallelweg van 4,32m; 

 Boordsteen van 0,30m; 

 Een groenberm van 1,00m; 

 De waterloop met een breedte van 6,50m; 

 Een groenberm van 7,46m. 
 

 
 

Figuur 68: Variant 3 – Ontwerp knoop O8 tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – 

snede net ten zuiden van Wittewalle 
 
Het nieuwe profiel voor variant 3 is identiek aan vorig profiel uitgezonderd de breedte van de 
waterloop die 0.5m smaller is. Het totale profiel vergt hierdoor een breedte van 28.4m – 0.5m = 
27.90m: 

 Rijweg R4 (redresseerstrook 0.75m – belijning 0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 0.15m – 
rijstrook 3.35m – belijning 0.15): 7.90m 

 Weefvak (weefvak 3.35m – belijning 0.25m – redresseerstrook/schuwafstand 1.10m12): 4.70m 

 Afschermende constructie: 0.6m 

                                                      
12 De redresseerstrook is hier breder te voorzien aangezien de afschermende constructie zich tussen 2 
rijwegen bevindt. Er dient rekening gehouden met een mogelijke aanrijding waardoor de uitwijkbreedte 
dienen gerespecteerd, zijnde 1.70m gerekend vanaf de aanrijkant van de afschermende constructie. 
Rekening houdend met een breedte van de afschermende constructie van 0.6m, betekent dit nog een 
zone van 1.10m. 
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 In- en uitvoegstrook van/naar Wittewalle (uitwijkzone 1.10m – belijning 0.15m + rijstrook 3.35m + 
belijning 0.25m – redresseerstrook 0.75m): 5.60m 

 Afschermende constructie: 0.6m 

 Groenberm: 1m 

 Waterloop, wenselijk circa 7m; 

 Groenberm: 1m (schuwafstand tot kruin waterloop). 
 
 

 
 

Figuur 69: Variant 3 – Gewenst profiel (onder) tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – 

snede net ten zuiden van Wittewalle 
 
Het profiel is m.a.w. inpasbaar binnen de GRUP-contour, maar veronderstelt wel dat de waterloop, die 
in het ontwerp voor O8 reeds werd verplaatst en versmald, opnieuw moet verplaatst worden. 

1.3.3 Besluit inpassing variant 3 

De benodigde infrastructuur (weefvak, deceleratiestrook, parallelweg en invoegstrook) is in de lengte 
inpasbaar. Het benodigde dwarsprofiel is daarentegen niet overal inpasbaar nl. ter hoogte van het 
bedrijventerrein Wittewalle. Ook op andere plaatsen worden nog knelpunten vastgesteld. 

1.4 ONDERZOEK VARIANT 1 (DOORTREKKEN OPRIT O8 ALS PARALLELWEG) 

1.4.1 Benodigde infrastructuur 

Het concept van variant 1 bestaat uit het doortrekken van de oprit (richting Zelzate) van knoop O8 als 
parallelweg tot voorbij het militair domein. Deze parallelweg wordt van de R4 Oost gescheiden door 
afschermende constructies. Op het einde van de initiële oprit van O8 is m.a.w. geen uitwisseling meer 
mogelijk. Ten noorden van het militair domein wordt een invoegstrook voorzien, zodat verkeer van de 
oprit O8, de bedrijven tussen Wittewalle en G&V, de beide tankstations en het militair domein de R4 
Oost kunnen oprijden. Verkeer van de R4 Oost naar de voornoemde functies dient t.h.v. O8 de 
primaire weg te verlaten en via de oprit en de parallelweg te rijden. 
De parallelweg en de invoegstrook worden voorzien van een vluchtstrook. 
 
Net als in variant 3 zal de invoegstrook/oprit ten noorden van het militair domein een lengte moeten 
hebben van 290m (oprit van een (ondergeschikte) weg met een snelheidsregime van 50km/u naar 
een hoofdrijbaan met een ontwerpsnelheid van 100km/u – cf. NOA-richtlijnen). 
De parallelweg die de oprit van O8 verbindt met de invoegstrook/oprit, zal starten net voor de 
aantakking van Wittewalle en zal daardoor ±560m lang zijn. 
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1.4.2 Inpassing infrastructuur variant 1 

1.4.2.1 Algemeen 

Cfr variant 3.  
Langsheen de R4 worden geen vluchtstroken voorzien en een verschuiving van de R4 richting 
middenberm wordt ook niet als haalbare oplossing weerhouden. 

1.4.2.2 Inpassing oprit van militair domein naar R4 richting Zelzate 

Idem als in variant 3. 

1.4.2.3 Inpassing parallelweg voor de tankstations en militair domein 

Idem als in variant 3. 

1.4.2.4 Inpassing parallelweg t.h.v. de bedrijven tussen tankstations en Wittewalle 

Het profiel van voorgaande segment t.h.v. de tankstations en het militair domein wordt doorgetrokken. 
De parallelweg/rangeerbaan wordt van de R4 Oost gescheiden door een veiligheidsstootband over de 
volledige lengte van de parallelweg/rangeerbaan. Op die manier wordt vermeden dat er vanaf de oprit 
en Wittewalle nog uitwisseling van verkeer plaats vindt met de R4 Oost. 
In lengterichting is er geen probleem om de parallelweg, samen met de vluchtstrook in te passen. 
 

 

Figuur 70: Inpassing parallelweg en vluchtstrook tussen Wittewalle en G&V 
 
Bestaand profiel 
Cf bespreking variant 3. 
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Figuur 71: Bestaand profiel tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – snede aan 

bedrijven tussen G&V en Wittewalle 
 
Gewenst profiel 
Variant 1 vergt – exclusief waterloop en schuwafstanden tot de waterloop – een breedte van 18.25m 
(zie ook onderzoek variant 3): 

- Rijwegen en belijning (redresseerstrook 0.75m – belijning 0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 
0.15m – rijstrook 3.35m – belijning 0.25): 8.00m 

- Redresseerstrook / uitwijkbreedte afschermende constructie: 1.10m14 
- Afschermende constructie: 0.6m 
- Redresseerstrook / uitwijkbreedte afschermende constructie: 1.10m 
- Parallelweg en belijning (0.15m – 3.35m – 0.25m): 3.75m 
- Vluchtstrook: 2.60m 
- Schuwafstand: 0.5m 
- Afschermende constructie: 0.6m 

 
Het gewenste profiel van 18.25m moet hier echter aangevuld worden met de benodigde breedte voor 
de waterloop en de schuwafstanden tot de waterloop, samen 8,96m: 

 1,00m schuwafstand tot de kruin van de waterloop; 

 6,96m voor de waterloop; 

 1,00m schuwafstand tot de kruin van de waterloop. 
 

 
 

Figuur 72: Variant 1 – Gewenst profiel tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – snede 

aan bedrijven tussen G&V en Wittewalle 
 
De totale breedte van het gewenste profiel, inclusief waterloop, is m.a.w. 27.21m en past bijgevolg net 
niet binnen de GRUP-contour. Daarenboven is de resterende verharding rond de bedrijven in dat 
geval op het smalste stuk slechts 2.86m breed. Dit strookt niet met de eisen van de brandweer en is 
ook onvoldoende in functie van ontsluiting van de bedrijven aan die zijde. 

                                                      
14 De redresseerstrook is hier breder te voorzien aangezien de afschermende constructie zich tussen 2 
rijwegen bevindt. Er dient rekening gehouden met een mogelijke aanrijding waardoor de uitwijkbreedte 
dienen gerespecteerd, zijnde 1.70m gerekend vanaf de aanrijkant van de afschermende constructie. 
Rekening houdend met een breedte van de afschermende constructie van 0.6m, betekent dit nog een 
zone van 1.10m. 
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Het profiel is onder die voorwaarden niet inpasbaar. 
 
Optimalisatie profiel 
Net als bij variant 3, kan ook hier overwogen worden om de vluchtstrook langs de parallelle 
infrastructuur (parallelweg/rangeerbaan en invoegstrook) te schrappen. 
Daardoor ontstaan langs de parallelweg versmalde dwarsprofielen. Het vervangen van de vluchtstrook 
(2,60m) en schuwstrook (0,50m) door een redresseerstrook (0,75m) zorgt voor een ruimtewinst van 
2,35m. Hierdoor zou de verharding rond de bedrijven ter hoogte van het smalste stuk al circa 5.2m 
bedragen. Hiermee wordt voldaan aan de eis van 4m vrije doorgang voor de brandweer, doch niet aan 
de eis van mogelijke opstelling van brandweerwagens tussen de 4m en 10m. 
 
Een bijkomende versmalling van het profiel kan bekomen worden door het versmallen van de 
waterloop. Indien een beschoeiing wordt voorzien voor de waterloop, zijn taluds van 45° mogelijk. 
Hierdoor zou een ruimtewinst van circa 1.80m bekomen kunnen worden. De breedte van de 
verharding rond de gebouwen zou hierdoor op het smalste stuk 7m bedragen (cf bestaande toestand). 
Op die manier wordt voldaan aan alle eisen van de brandweer en is ook de ontsluiting van de 
bedrijven gegarandeerd. 
 

 
 
 

Figuur 73: Variant 1 met maximale optimalisaties – Gewenst profiel (onder) tussen middenberm 

R4 Oost en GRUP-contour – snede aan bedrijven tussen G&V en Wittewalle 
 
Dit reduceren van het profiel zal wel opwaarts gecompenseerd moeten worden door het realiseren 
van het verlies aan berging. Verder is een controle van de waterafvoercapaciteit van de waterloop 
vereist. Indien nodig dient het profiel verder aangepast om de bestaande afvoercapaciteit optimaal te 
benaderen. Dit zou kunnen door onderaan een rechthoekig profiel te realiseren ipv een 
trapeziumvormig profiel. Naar onderhoud toe is dit echter minder wenselijk en dus beter te vermijden.  

1.4.2.5 Dwarsprofiel net ten zuiden van Wittewalle 

Bestaand profiel: 
Cf bespreking variant 3. 
 
Gewenst profiel: 
Dit profiel kan behouden blijven in variant 1. Langs de oprit tot aan Wittewalle is in het ontwerp van O8 
geen vluchtstrook voorzien en dat wordt in variant 1 ook zo overgenomen. De waterloop, die in het 
ontwerp O8 reeds werd versmald en verplaatst, blijft op deze locatie behouden. 
Indien in dit gedeelte zich een calamiteit voordoet, kan het verkeer onder andere omgeleid worden via 
de knoop O8 naar de overkant van de R4 en zo via de geplande Piratenbrug naar de knoop O7 
Skaldenpark. 
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Figuur 74: Variant 1 – Ontwerp knoop O8 als gewenst profiel tussen middenberm R4 Oost en 

GRUP-contour net ten zuiden van Wittewalle 

1.4.3 Besluit inpassing variant 1 

De benodigde infrastructuur (parallelweg en invoegstrook) is in de lengte inpasbaar. Het benodigde 
dwarsprofiel is inpasbaar mits het schrappen van de vluchtstrook én het versmallen van het profiel van 
de waterloop.  

1.5 ALTERNATIEVE VARIANT: PARALLELWEG OVER BESTAANDE VERHARDING 
BEDRIJVEN 

Uit voorgaand variantenonderzoek blijkt dat de ruimte t.h.v. de bedrijven tussen Wittewalle en 
tankstation G&V beperkt is. Aangezien er al verharding aanwezig is langs de bedrijfsgebouwen, met 
een breedte die varieert van 7,00m tot 9,86m, kan overwogen worden om deze te optimaliseren en in 
te schakelen in het parallelle systeem. Op die manier hoeft in het dwarsprofiel geen extra rijstrook 
(voor de parallelweg) te worden voorzien. 
 

 

Figuur 75: Alternatieve variant met parallelweg over de bestaande verharding aan de bedrijven 

tussen Wittewalle en tankstation G&V 
 
De oprit komende van O8 kan behouden blijven en wordt t.h.v. de aantakking van Wittewalle 
afgebogen richting bestaande verharding aan de bedrijven. De rechts in – rechts uit dient in die zin te 
worden aangepast. 
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De verharding aan de bedrijven wordt plaatselijk beperkt verbreed, zodat er naast een strook 
verharding i.f.v. de bedrijven ook een parallelweg, een redresseerstrook en afschermende constructie 
aan de zijde van de waterloop kan gerealiseerd worden. Er wordt ook uitgegaan van: 

 Het behoud van het profiel van de waterloop met een breedte van 6,96m. 

 Een zone voor erfdienstbaarheid van 3,00m naast de waterloop (de waterloop ligt niet in 
Poldergebied). 

 Een zone voor parallelweg van 3,75m (incl. belijning). 

 Een afschermende constructie van 0,60m en een redresseerstrook/schuwafstand van 0,75m. 
Onderstaand dwarsprofiel visualiseert dit. 

 
 
 

 

Figuur 76: Alternatieve variant met parallelweg over bestaande verharding gebouwen – 

Bestaand (boven) en gewenst profiel (onder) tussen middenberm R4 Oost en GRUP-contour – 

snede aan bedrijven tussen G&V en Wittewalle 
 
Dit dwarsprofiel laat toe dat er voor de bedrijven nog een strook van 4,66m over blijft. Door de breedte 
van de parallelweg mee in rekening te nemen, ontstaat er een zone van (4,66m + 3,75m + 0,75m =) 
9,16m breed. Dat volstaat i.f.v. de bereikbaarheid van de brandweer. 
Om dit profiel te realiseren moet echter een deel van de bedrijfsterreinen (verharding) worden 
ingenomen. Dit profiel heeft ook volgende negatieve consequenties: 

 De bedrijven hebben aan de zijde van de parallelweg ook poorten. Deze geven dan rechtstreeks 
uit op de parallelinfrastructuur die ook de oprit is naar de primaire weg II. Voor het in- en uitrijden 
van de toegangspoorten in de gevels van de gebouwen, zal deels over de parallelweg moeten 
gereden worden wat minder veilig is én de doorstroming op de oprit sterk kan verhinderen. 

 Bij calamiteiten op de parallelweg of een brand in één van de gebouwen, zal de parallelweg 
tijdelijk onderbroken zijn. Daardoor komt ook de bereikbaarheid en/of de ontsluiting van de 
bedrijven in het gedrang. 

 De parallelweg heeft in dit geval een nogal bochtig traject. 

1.6 BESLUIT I.V.M. ONTSLUITING BEDRIJVEN, TANKSTATIONS EN MILITAIR 
DOMEIN 

Op basis van voorgaand variantenonderzoek blijkt dat variant 3 enkel inpasbaar is mits ofwel de 
waterloop in te buizen ofwel een groot deel van de verharding van de bedrijven in te nemen.  
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Variant 1 is na optimalisatie nl schrappen vluchtstrook langs de parallelweg en versmallen van de 
waterloop wel inpasbaar.  
Ook de alternatieve variant 1 is inpasbaar. 
 

Criteria Variant 3 Geoptimaliseerde 
variant 1 

Altern. variant 1 

met inbuizing 
waterloop 

met inname 
zone thv 
bedrijven 

Uitsluitingscriteria 

Verkeersveiligheid OK OK OK +/- OK 

Inbuizing waterloop Niet OK OK OK OK 

Brandweereis  
4m-zone 

OK Niet OK OK OK 

Brandweereis  
4m–8m-zone 

OK Niet OK OK OK 

Toegankelijkheid 
poorten 

OK Niet OK OK OK 

Zonder nieuw GRUP OK Niet OK OK OK 

Besluit Niet OK Niet OK OK +/- OK 

 
Variant 3 wordt niet verder weerhouden. 
 

Criteria Geoptimaliseerde variant 1 Altern. variant 1 

Afwegingscriteria 

Leesbaarheid OK Minder leesbaar door vermenging 
parallelweg met rechtstreekse 

ontsluiting bedrijven 

Innames Minimaal of onbestaand Grote inname vereist 

Robuustheid R4 Niet onderscheidend Niet onderscheidend 

Robuustheid 
parallelweg 

Bij calamiteit langs parallelweg kan 
ontsluiting volledig verhinderd zijn. 

Bij brand of calamiteit op 
bedrijventerrein blijft parallelweg vrij. 

Bij calamiteit langs parallelweg en bij 
brand of calamiteit op 

bedrijventerrein kan ontsluiting 
volledig verhinderd zijn. 

Breedte waterloop Versmald profiel vereist Bestaand profiel kan behouden 
blijven 

Bereikbaarheid 
tankstations 

Niet onderscheidend Niet onderscheidend 

Besluit Voorkeur  

 
Op basis van bovenstaande afweging, gaat de voorkeur uit naar de geoptimaliseerde variant 1.  

2 INPASSING FIETSSNELWEG (VAN R4 OOST NAAR BRUG) 

In het variantenonderzoek op mesoniveau, werd aangegeven dat de fietssnelweg van de oostzijde 
van de R4 Oost via knoop O7bis naar de westzijde moet gebracht worden. Op die manier kan 
aangesloten worden op de fietsinfrastructuur (verbinding Imsakkerlaan – knoop O8) die momenteel 
gerealiseerd wordt i.k.v. het project O8 en meer zuidelijker ook op de bestaande fietsinfrastructuur 
vanaf O8 richting Slotendries. 
Komende vanuit de richting van Zelzate ligt de fietssnelweg aan de oostzijde van de R4 op 
maaiveldniveau. Bij de inplanting moet rekening worden gehouden met het gewenste profiel voor de 
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R4 Oost (inpassing parallelweg en invoegstrook) en de benodigde breedte van de buffergracht (zie 
variantenonderzoek in vorig punt). 
Aan havenzijde zal de nieuwe verbinding tussen de Imsakkerlaan en de nieuw knoop O8 ook op 
maaiveldniveau liggen. Via de brug t.h.v. knoop O7bis wordt de fietssnelweg van de oostzijde (kant 
Skaldenpark) naar de westzijde (kant haven) geleid. Aan havenzijde zal de fietssnelweg vanaf de brug 
overgaan in het fietspad langs de nieuwe verbinding Imsakkerlaan – O8. Aan de kant van het 
Skaldenpark moet nagegaan worden hoe de fietssnelweg langs de R4 Oost op de brug kan gebracht 
worden. 

2.1 VARIANT 1 – ONDER NIEUWE BRUG, PARALLEL AAN R4 

Concept 
De fietssnelweg wordt langs de R4 Oost doorgetrokken tot voorbij de nieuwe brug. Rekening houdend 
met het benodigde dwarsprofiel voor R4 Oost, de parallelle infrastructuur en de buffergracht, komt de 
fietssnelweg buiten de GRUP-contour te liggen. De fietssnelweg kruist op die manier de in- en uitritten 
van de beide tankstations gelijkvloers en gaat op maaiveldniveau onder de te realiseren brug door. 
Vervolgens loopt die fietssnelweg rond tankstation G&V om met een helling (in boog) naar de brug te 
worden geleid. Deze helling is 250m lang aan 3%. 
De fietssnelweg krijgt een breedte van 3,00m, zowel voor en na de brug als op de brug zelf. Op de 
brug zullen aparte voetpaden worden voorzien. 
 

 

Figuur 77: Inpassing fietssnelweg – variant 1: gelijkvloerse kruising in- en uitritten tankstations 
 
Na de brug sluit de fietssnelweg aan op de fietsinfrastructuur die i.k.v. het project O8 wordt 
gerealiseerd. Hier wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien aan de oostzijde van de nieuwe 
ontsluitingsweg die de Imsakkerlaan met de nieuwe knoop O8 zal verbinden. Dat 
dubbelrichtingsfietspad is 2,50m breed. 
 
Interferentie met nutsleidingen 
Relevante nutleidingen zijn: 

 Een Mobistar-leiding aan de westzijde van, en parallel aan de R4 Oost; 

 Ondergrondse hoogspanningskabels Elia, eveneens aan de westzijde van, en parallel aan de 
R4 Oost; 
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 Een bovengrondse hoogspanningslijn (Elia) ten zuiden van de kruising; 

 Een BPO-NATO leiding ten noorden van de knoop. Vanuit het noorden loopt de leiding 
parallel aan en ten westen van de R4 Oost. T.h.v. het militair domein gaat de leiding dwars 
onder de R4 Oost door. 

 

 

Figuur 78: Nutsleidingen t.h.v. knoop O7bis 
 
De fietssnelweg en de oversteek via de brug aan de Piratenstraat vertoont geen interferentie met de 
leidingen van Elia en Mobistar. In het noorden gaat de fietssnelweg op maaiveldniveau over de BPO-
leiding, doch dit vormt geen probleem. 
 
Voor- en nadelen van deze variant 
Voordelen: 

 Eenduidige verbinding van de oostzijde naar de westzijde van de R4 Oost. 

 Rechtstreekse aansluiting op fietsinfrastructuur O8, zonder bijkomende kruisingen. 

 Geen gelijkvloerse kruising met de Piratenstraat, waar veel vrachtverkeer gebruik van maakt. 

 Geen interferentie met nutsleidingen. 
Nadelen: 

 De gelijkvloerse kruising van de in- en uitritten van de tankstations kan als onveilig worden 
bestempeld (3 conflictpunten: gekoppelde in- en uitrit G&V, inrit Texaco en uitrit Texaco). 
Onrechtstreeks heeft dit ook invloed op de continuïteit die wordt nagestreefd bij een 
fietssnelweg. 

 Het gedeelte van de fietssnelweg langs de R4 Oost kan niet binnen de GRUP-contour 
voorzien worden. Ook de boog om naar de brug te gaan ligt buiten de GRUP contour en valt 
deels in een zone die als bosgebied wordt aangeduid in het GRUP. De nieuwe brug zelf kan 
trouwens ook niet binnen de GRUP-contour gerealiseerd worden. 
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 Net langs de Piratenstraat, ten zuiden ervan, ligt een waterloop van tweede categorie 
(waterloop O1335) die begeleid wordt door een bomenrij. Vanaf knooppunt O7bis loopt die 
verder een stukje parallel aan de R4 om ter hoogte van Wittewalle onder de R4 door te gaan 
en parallel aan de Langerbruggestraat in westelijke richting verder te lopen. Bij realisatie van 
de fietssnelweg zal de waterloop twee keer gedwarst moeten worden. Dat kan evenwel met 
kleine brugconstructies. Ook zal de begeleidende bomenrij doorsneden worden. 

 Het gedeelte van de fietssnelweg ten zuiden van G&V (tussen de twee voornoemde 
kruisingen) ligt binnen de strook van 3,00m (erfdienstbaarheid) naast de waterloop. 

2.2 VARIANT 2 – ROND TEXACO EN GELIJKVLOERSE KRUISING MET 
PIRATENSTRAAT 

Concept 
Komende vanuit de richting van Zelzate buigt de fietssnelweg af voor tankstation Texaco, om langs 
het militair domein te lopen richting Piratenstraat. Waar de nieuwe brughelling begint aan de 
Piratenstraat wordt een gelijkvloerse kruising voorzien voor de fietssnelweg. Vanaf deze kruising loopt 
de fietssnelweg verder over de brug en gaat die aan havenzijde over in het fietspad langs de nieuwe 
verbinding Imsakkerlaan – knoop O8. Ook in deze variant heeft de fietssnelweg een breedte van 
3,00m, ook op de brug (exclusief schuwafstanden en afschermende constructies op de brug). 
 

 

Figuur 79: Inpassing fietssnelweg – variant 2: rond Texaco en gelijkvloerse kruising 

Piratenstraat 
 
Interferentie met nutsleidingen 
Ook deze variant heeft geen interferentie met de nutsleidingen. 
 
Voor- en nadelen van deze variant 
Voordelen: 

 De in- en uitritten van de tankstations worden vermeden. 

 Eenduidige verbinding van de oostzijde naar de westzijde van de R4 Oost. 

 Rechtstreekse aansluiting op fietsinfrastructuur O8, zonder bijkomende kruisingen. 
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 Geen interferentie met waterloop O1335 (waterloop 2e categorie) en de langsliggende 
bomenrij. 

 Geen interferentie met nutsleidingen. 
Nadelen van deze variant: 

 Ten noorden van Texaco komt de fietssnelweg buiten de GRUP-contour te liggen. Het profiel 
voor de R4 Oost, de parallelle infrastructuur (parallelweg/invoegstrook) en de buffergracht 
vullen de zone van GRUP volledig op. 

 De boog die de fietssnelweg maakt rond Texaco om aan te kunnen sluiten op de brug, valt 
volledig buiten de GRUP-contour. Ten noorden van de Piratenstraat is deze afwijking 
realiseerbaar omdat het hier industriegebied betreft. Aan de zuidzijde ligt de oplossing echter 
in het in het GRUP aangeduide bosgebied. De nieuwe brug zelf valt trouwens ook buiten de 
GRUP-contour. 

 Gelijkvloerse kruising met de Piratenstraat wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt als minder 
wenselijk bestempeld, aangezien veel vrachtverkeer gebruik maakt van deze weg. Fietsers 
worden bovendien best uit de voorrang gehaald, wat invloed heeft op de continuïteit van de 
fietssnelweg. 

 De fietssnelweg maakt een scherpe hoek van de gelijkvloerse oversteek Piratenstraat naar de 
brug. Ook komende van Texaco is de hoek zeer scherp. De gewenste bochtstralen voor een 
fietssnelweg (35m) kunnen niet gehaald worden en dat heeft invloed op de doorstroming van 
de fietsers. 

2.3 VARIANT 3 – ROND TEXACO EN ONGELIJKVLOERSE KRUISING MET 
PIRATENSTRAAT 

Concept 
In een derde variant wordt de fietssnelweg komende vanuit de richting van Zelzate opnieuw rond het 
tankstation Texaco geleid. Ditmaal blijft de fietssnelweg langs het terrein van Texaco liggen, zodat de 
Piratenstraat nog ongelijkvloers kan worden gekruist middels een fietstunnel (in feite een licht 
verzonken koker onder de brugconstructie). De helling naar de fietstunnel is 40m aan 3%.  
 

 

Figuur 80: Inpassing fietssnelweg – variant 3: rond Texaco en ongelijkvloerse kruising 

Piratenstraat 
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Vanaf de tunnel buigt de fietssnelweg ten zuiden van de Piratenstraat af naar het oosten. Met een 
helling van 35m aan 3% wordt vervolgens aangesloten op de brug. Om de impact op het bosgebied 
maximaal te beperken, zijn echter krappe bochten nodig. Eens over de brug wordt aan havenzijde 
opnieuw aangesloten op het fietspad langs de nieuwe verbinding Imsakkerlaan – knoop O8.  
De fietssnelweg heeft een breedte van 3,00m, ook op de brug (exclusief schrikstroken en 
afschermingsinfrastructuur op de brug). 
 
Interferentie met nutsleidingen 
Ook deze variant heeft geen interferentie met de nutsleidingen. 
 
Voor- en nadelen van deze variant 
Voordelen: 

 De in- en uitritten van de tankstations worden vermeden. 

 Eenduidige verbinding van de oostzijde naar de westzijde van de R4 Oost. 

 Rechtstreekse aansluiting op fietsinfrastructuur O8, zonder bijkomende kruisingen. 

 Geen gelijkvloerse kruising met de Piratenstraat, waar veel vrachtverkeer gebruik van maakt. 

 Geen interferentie met nutsleidingen. 
Nadelen: 

 Ten noorden van Texaco komt de fietssnelweg buiten de GRUP-contour te liggen. Het profiel 
voor de R4 Oost, de parallelle infrastructuur (parallelweg/invoegstrook) en de buffergracht 
vullen de zone van GRUP volledig op. 

 De boog die de fietssnelweg maakt rond Texaco, en de lus ten zuiden van de Piratenstraat om 
aan te kunnen sluiten op de brug, vallen ook hier volledig buiten de GRUP-contour. Ten 
noorden van de Piratenstraat is deze afwijking realiseerbaar omdat het hier industriegebied 
betreft. Aan de zuidzijde ligt de oplossing echter in het in het GRUP aangeduide bosgebied. 
De nieuwe brug zelf valt trouwens ook buiten de GRUP-contour. 

 In dit concept maakt de fietssnelweg scherpe hoeken om vanuit de tunnel/koker onder de brug 
van de Piratenstraat naar de fietsinfrastructuur op de brug zelf te gaan. De gewenste 
bochtstralen voor een fietssnelweg (35m) kunnen niet gehaald worden en dat heeft invloed op 
de doorstroming van de fietsers. De bredere bochtstralen toepassen betekent ook dat er een 
verdere insnijding gebeurt van de zone in het GRUP die deels ingekleurd is als bosgebied. 

 De aanleg van de fietssnelweg ten zuiden van de Piratenstraat zal interfereren met waterloop 
O1335 (waterloop 2e categorie) en de langsliggende bomenrij. De verharding van fietssnelweg 
vormt in dat opzicht niet het probleem, maar wel de taluds die nodig zijn om de helling richting 
brug Piratenstraat te realiseren. Om dat op te lossen kan de helling van de fietssnelweg ook 
op pijlers worden geplaatst. 

2.4 CONCLUSIE 

Ondanks de interferentie met waterloop O1335 en de begeleidende bomenrij, opteert de werkgroep 
voor variant 3 en wel omwille van volgende argumenten: 

 Er is geen interferentie tussen de fietssnelweg en de in- en uitritten van de tankstations; 

 De fietssnelweg kan de Piratenstraat ongelijkvloers kruisen; 

 De realisatie van fietsinfrastructuur buiten de GRUP-contour is mogelijk. Ten noorden van de 
Piratenstraat valt dit namelijk in industriegebied. Ten zuiden betreft het een koppelingsgebied, 
waarvan een deel als bosgebied is ingekleurd in het GRUP. Het realiseren van 
fietsinfrastructuur binnen dit bosgebied is volgens Ruimte Vlaanderen echter mogelijk. 
Evenwel dient de impact op de bestaande bomenrij en de kleine bomenentiteit van het 
koppelingsgebied “Oostakker-Noord” gecompenseerd te worden. 

 
De bochten in de fietssnelweg dienen te worden geoptimaliseerd i.f.v. comfort en doorstroming van de 
fietsers (cf. principes vademecum voor fietssnelwegen en aantakkende fietspaden) en het maximaal 
vrijwaren van de bestaande bomenrij langs waterloop O1335. 
Tevens worden volgende aandachtspunten geformuleerd: 

 Ten noorden van Texaco vergt de inpassing van de fietssnelweg inname van gronden. Dit is 
verder te bepreken met de eigenaars. 
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 De realisatie van de fietssnelweg rond Texaco vergt de nodige innames van gronden aan het 
tankstation. Er zijn evenwel geen installaties boven- of ondergronds aanwezig, zodat de  
realisatie van de fietssnelweg geen andere infrastructurele consequenties heeft.  

 Door het supprimeren van de bestaande rechts in – rechts uit, wordt ook één van de 
toegangen tot het bedrijventerrein Skaldenpark opgeheven. Voor hulpdiensten betekent dit 
een zekere omrijdfactor via knopen O7 of O8. Wanneer bovendien één van deze knooppunten 
(of allebei) door calamiteiten geblokkeerd zou zijn, kunnen hulpdiensten maar moeilijk het 
Skaldenpark bereiken bij een brand, explosie of ongeval. Een extra ontsluiting voor 
hulpdiensten kan m.a.w. interessant zijn. Er is een opportuniteit om vanaf de parallelweg 
langs de R4 Oost, die voorzien is i.f.v. de ontsluiting van de tankstations en het militair 
domein, een aftakking te voorzien richting Skaldenpark. De noodzaak en de technische en 
procedurele haalbaarheid hiervan moet evenwel verder onderzocht worden. 

3 VERKNOPING FIETSSNELWEG MET FIETSPAD 
PIRATENSTRAAT 

T.h.v. knoop O7bis zijn in de huidige situatie geen fietsvoorzieningen aanwezig langs de Piratenstraat. 
Verderop, meer oostwaarts, is wel een dubbelrichtingsfietspad aanwezig, meer bepaald aan de 
zuidzijde. Dat fietspad vertrekt vanuit de Borkelaarstraat – een zijstraat van Wittewalle die op 
ongeveer 50m van de Piratenstraat dood loopt – en buigt oostwaarts af om vervolgens de 
Piratenstraat te volgen tot de kruising met de Skaldenstraat (rotonde). Het fietspad is 2,25 à 2,50m 
breed en wordt van de Piratenstraat gescheiden door een grasberm. 
Om het fietsnetwerk in en rond de haven fijnmaziger te maken, zou het nuttig kunnen zijn om het 
dubbelrichtingsfietspad vanaf de Borkelaarstraat door te trekken in de richting van de nieuwe brug 
over de R4 Oost. Op die manier ontstaat een extra mogelijkheid om vanuit het Skaldenpark en het 
noorden van de kern van Oostakker de R4 Oost op een veilige manier te dwarsen. Indien er 
procedureel geen knelpunten zijn, en de kosten voor de realisatie van deze verbinding niet exuberant 
hoog zijn, kan de realisatie van dit stuk fietspad meegenomen worden in het DBFM-dossier van het 
project R4WO. Als niet aan voornoemde voorwaarden kan voldaan worden, zal de realisatie ervan 
een apart traject – buiten het project R4WO om – moeten volgen. Een optie zou kunnen zijn om het 
verbindend stuk fietspad mee op te nemen in (de realisatie van) het koppelingsgebied en het bijgevolg 
aan de andere kant van de waterloop te leggen. 
 
De aantakking op de fietssnelweg, zoals die beschreven wordt in hoger genoemde voorkeursvariant, 
kan gelijkvloers gerealiseerd worden. Door het fietspad in de aanloop naar de brug en de fietssnelweg 
geleidelijk aan ook te verbreden, kunnen zowel de uitwisselingen tussen de brug en de Piratenstraat 
als deze tussen de fietssnelweg komende van de fietstunnel/koker en de Piratenstraat in rechte lijn 
gebeuren. Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met de aandachtspunten die vermeld 
werden in de conclusie bij het variantenonderzoek voor de inpassing van de fietssnelweg (interferentie 
met waterloop O1335 en begeleidende bomenrij, en randvoorwaarden vanuit het GRUP inzake 
compensatie bomen). 
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Figuur 81: Verbinding fietssnelweg – fietspad Piratenstraat in variant 3 

4 INPASBAARHEID DWARSPROFIELEN 

4.1 DWARSPROFIEL R4 OOST 

Vanuit de gestelde randvoorwaarden is het wenselijk hier een ongelijkvloerse kruising in de vorm van 
een brug te voorzien zonder uitwisseling met de R4 Oost. De R4 Oost en de fietssnelweg (ten oosten 
er van) blijven op maaiveldniveau. 
 
Het basistypedwarsprofiel werd uitgetekend in de startnota meso voor de R4 Oost. Daarbij wordt de 
R4 Oost voorzien van een middenberm en vluchtstroken aan beide kanten. Dit profiel wordt telkens 
als uitgangspunt genomen maar zal aan knoop O7bis worden bijgestuurd en dit conform de 
besprekingen in voorgaande paragrafen. 

4.2 TYPEPROFIEL OP BRUG 

Het typeprofiel dient te voldoen aan enkele principes: 

 Voldoende breed voor vrachtverkeer in twee richtingen; 

 Gebruik door uitzonderlijk vervoer (G2, G3 en G4): 
o G4 zal alleen over de brug mogen en dus op dat moment niet kruisen met ander 

verkeer.  
o G2 en G3 moet kunnen kruisen met een vrachtwagen; 
o G1 moet kunnen kruisen met G1; 

 Comfortabele fietssnelweg conform het vademecum fietsvoorzieningen; 

 Een zone aan elke zijde die als dienstpad kan dienst doen; 

 Ontwerpsnelheid van 50 km/u; 

 Conform vademecum vergevingsgezinde wegen. 
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Onderstaand typeprofiel wordt voorgesteld. Daarbij wordt aan de zuidzijde van de brug een 
schuwafstand van 0,75m voorzien tussen de fietssnelweg (3,00m) en de leuning van de brug. Aan de 
noordzijde wordt een dienstpad van 1,10m voorzien dat ook kan gebruikt worden door de (wellicht 
sporadische) voetgangers. 
De kruisende beweging tussen G3 en een gewone vrachtwagen is bepalend voor de rijwegbreedte. 
Hierdoor is tussen de goten langs de afschermende constructies minimaal (0,15 + 5,00 + 0,50 + 3,05 
+ 0,15 =) 8,85m nodig. 
Uitzonderlijk vervoer G1 kan hierdoor ook kruisen met type G2 (0.15 + 3.50 + 0.50 + 4.05 + 0.15 = 
8.35m-. Twee vrachten type G2 kunnen elkaar net niet kruisen in dat geval (0.15 + 4.05 + 0.50 + 4.05 
+ 0.15 = 8.90m). 

 

Figuur 82: Typeprofiel brug Piratenstraat (incl. afschermende constructies) – met variabele 

rijwegbreedte i.f.v. huidig profiel Piratenstraat 
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In bovenstaand profiel werden afschermende constructies opgenomen conform het vademecum 
vergevingsgezinde wegen. Aan de zuidzijde komen deze tussen de fietssnelweg en de rijbaan. Aan 
de noordzijde tussen de rijbaan en het dienstpad. De Deelnemer krijgt geen vrijheid in het al of niet 
beveiligen van het fietspad, maar wel naar het type beveiliging. 
 
Opmerking: 
Indien geopteerd wordt voor een fietssnelweg van 4,00m breed, wordt er tussen fietspad en de 
afschermende constructie (leuning) aan de zuidzijde enkel rekening gehouden met een schuwafstand 
van 0,50m en wordt er enkel aan de noordzijde een dienstpad/voetpad van 1,10m voorzien. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

De bestaande rechts in – rechts uit aantakking van de Piratenstraat wordt opgeheven en vervangen 
door een brug over de R4 Oost, zonder uitwisseling tussen Piratenstraat en primaire weg. Komende 
van de Piratenstraat is een hellingbaan voorzien van 200m aan 4%. De brug zelf is 165m lang. Aan 
havenzijde is opnieuw een hellingbaan van 200m aan 4% voorzien. De brug heeft een 2x1-profiel dat 
voorzien is op kruising van G3-transport en een gewone vrachtwagen. De brug zal ook voorzien 
worden op gebruik door G4-transporten i.f.v. de link tussen de haventerreinen aan de westzijde en het 
Skaldenpark aan de oostzijde van de R4 Oost. 
I.f.v. het maximaal beperken van de interactie met het GRUP, kan de ligging van de nieuwe brug nog 
geoptimaliseerd worden door deze iets noordelijker op te schuiven. Aan de noordkant (tussen de 
Piratenstraat en Texaco) is immers nog een grote zone openbaar domein aanwezig.  
 
In functie van de ontsluiting van het militair domein, de tankstations Texaco en G&V en de bedrijven 
tussen tankstation G&V en Wittewalle, wordt de oprit van knoop O8 naar de R4 Oost richting Zelzate 
als parallelweg doorgetrokken tot net voorbij het militair domein. Vervolgens wordt een oprit met 
invoegstrook (290m) voorzien naar de R4 Oost. De hellingbaan van de oprit, zoals voorzien in het 
project voor knoop O8 (170m lang) blijft behouden. Verkeer naar het militair domein, de tankstations 
en de bedrijven dient de R4 Oost te verlaten aan knoop O8. Verkeer dat van de voornoemde functies 
komt, kan de R4 Oost bereiken via de oprit op het einde van de parallelweg. 
 
Er wordt geen vluchtstrook voorzien langs de R4 Oost in deze zone. Bij calamiteiten op de R4 kan de 
parallelle infrastructuur gebruikt worden.  
Ook langs de oprit, de parallelweg en de invoegstrook wordt geen vluchtstrook voorzien. De 
parallelweg wordt van de R4 Oost gescheiden door een afschermende constructie. Ook tussen 
parallelweg en waterloop/gracht wordt een afschermende constructie voorzien. Tussen de 
afschermende constructies is een breedte van (1.10 + 0.15 + 3.35 + 0.25 + 0.75 =) 5.60m beschikbaar 
waardoor in bepaalde gevallen een voertuig met pech wel gepasseerd kan worden.  
 

 

Figuur 83: Voorkeursvariant knoop O7bis – grondplan 
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In functie van de inpassing van het gewenste profiel voor de R4 Oost (inclusief parallelweg en 
invoegstrook), moet rekening worden gehouden met de gracht op het segment ten noorden van 
Texaco, de waterloop O1335 vanaf tankstation G&V richting zuiden en de benodigde verharding i.f.v. 
brandweer en de interne ontsluiting voor de bedrijven tussen G&V en Wittewalle. Ten noorden van 
Texaco zal het profiel van de gracht worden geoptimaliseerd. Vanaf G&V tot Wittewalle zal ook het 
profiel van de waterloop O1335 geoptimaliseerd worden. Op die manier ontstaat voldoende 
verhardingsbreedte aan de bedrijven. 
 
De aansluiting van Wittewalle gebeurt met een rechts in – rechts uit van/naar de parallelweg. 
Voertuigen uit Wittewalle dienen via de parallelweg af te rijden en op het einde van de parallelweg de 
oprit naar de R4 Oost te nemen. 
 
In functie van een bijkomende ontsluiting voor de hulpdiensten, is er een opportuniteit om vanaf de 
parallelweg voor de ontsluiting van de tankstations een aftakking te voorzien die tussen het militair 
domein en Texaco door loopt richting Piratenstraat. T.h.v. de Lagerlöfstraat takt deze brandweg aan 
op de Piratenstraat. In de projectnota moet verder bepaald worden of deze bijkomende ontsluiting 
noodzakelijk is en ook technische en procedureel haalbaar is binnen het project R4WO. 
 
Vanuit noordelijke richting wordt ten oosten van de R4 een fietssnelweg met een breedte van 3,00m 
(excl. schuwafstanden) uitgebouwd op maaiveldniveau. Ten noorden van Texaco zal de fietssnelweg 
door het behoud van de (geoptimaliseerde) buffergracht buiten de GRUP-contour komen te liggen. 
Die fietssnelweg loopt rond tankstation Texaco (ten noorden van de Piratenstraat). 
Vervolgens gaat de fietssnelweg – via een korte helling van 40m (aan 3%) – onder de nieuwe brug 
door. Via een helling (in boogvorm) van 35m aan 3% wordt de fietssnelweg op de brug over de R4 
Oost geleid. Op de brug ligt de fietssnelweg aan de zuidzijde. Het hellingspercentage op de brug 
bedraagt 4% aan weerszijden van de top. 
Aan havenzijde takt de fietssnelweg aan op de fietsinfrastructuur die in kader van het project O8 wordt 
gerealiseerd langs de nieuwe verbinding tussen de Imsakkerlaan en de knoop O8. Op die manier 
wordt de verbinding gemaakt met knoop O8 en verderop ook met de bestaande fietsinfrastructuur 
richting Slotendries. 
 
Aan de oostzijde bestaat de opportuniteit om de fietssnelweg vanaf de brug te verbinden met het 
bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Piratenstraat. Indien dit procedureel geen probleem vormt 
en er ook geen te grote financiële implicaties zijn (interferentie met waterloop, interferentie met 
bushalte, …), kan de realisatie van deze verbinding meegenomen worden in het project R4WO. Kan 
aan de voorwaarden niet voldaan worden, zal de realisatie van deze verbinding een ander traject 
moeten volgen, buiten het project van R4WO om (bvb. i.k.v. de realisatie van het koppelingsgebied). 
Dit zal verder onderzocht worden in de projectnota-fase. 
 
De bochten in de fietssnelweg – enerzijds rond Texaco en naar de fietstunnel/koker onder de brug en 
anderzijds vanaf de fietstunnel/koker onder brug naar de nieuwe brug zelf en naar het fietspad langs 
de Piratenstraat – worden geoptimaliseerd met bochtstralen van 20m. Conform het Vademecum 
Fietsvoorzieningen dienen de bochtstralen voor de fietssnelweg in principe 35m te bedragen. Dat is 
evenwel niet haalbaar. 

2 TYPEDWARSPROFIELEN 

2.1 FIETSSNELWEG 

Het typedwarsprofiel voor de fietssnelweg R4 Oost houdt rekening met een verhardingsbreedte van 
minimaal 3,00m. Medegebruik door landbouwvoertuigen wordt niet toegestaan. 
De fietssnelweg wordt voorzien naast de bestaande afwateringsgrachten, zodat deze niet verlegd 
moeten worden. De schikking R4 Oost – gracht – fietspad wordt m.a.w. maximaal nagestreefd. 
De minimale afstand tussen de rand van het fietspad en de kruin van de afwateringsgracht van de R4 
Oost is genomen op 1,00m. Bij waterlopen bedraagt het gedeelte van de erfdienstbaarheidsstrook die 
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te vrijwaren is van verhardingen i.f.v. onderhoud minimaal 3,00m15, zodat het fietspad volledig buiten 
deze zone moet vallen. Dit zou enkel van toepassing zijn op het gedeelte langs de R4 Oost ten zuiden 
van tankstation G&V. De waterloop O1335 (waterloop 2e categorie) die vanaf de Piratenstraat rond het 
tankstation gaat, loopt van daar immers parallel langs de R4 Oost. Ten zuiden van de Piratenstraat 
wordt langs de R4 Oost echter geen fietssnelweg voorzien (die loopt rond tankstation Texaco en gaat 
vervolgens mee over de Piratenbrug). T.h.v. het talud van het oostelijke landhoofd van de brug moet 
deze afstand in principe wel gerespecteerd worden (de fietssnelweg loopt over een kort stuk parallel 
aan de Piratenbrug en de waterloop). Mogelijks zal daardoor gewerkt moeten worden met 
keerwanden of een viaduct voor de brug, wat repercussies heeft op de kostprijs. 
De onderdoorgang van de fietssnelweg onder de nieuw te realiseren brug op de Piratenstraat heeft 
ook een verhardingsbreedte van minimum 3,00m. Aan weerszijden moet rekening gehouden worden 
met een schuwafstand van 1,00m tot de tunnelwanden. De vrije hoogte van de tunnel/koker bedraagt 
2,80m exclusief verlichting. 

2.2 BRUG PIRATENSTRAAT (INCL. FIETSSNELWEG) 

Onderstaand typedwarsprofiel wordt nagestreefd voor de Piratenstraat t.h.v. de brug over R4 Oost 
(van zuid naar noord):  

 Brugleuning: breedte afhankelijk van het ontwerp; 

 Schuwafstand: 0,75m (in combinatie met een deel van de fietssnelweg is een dienstpad van 
minimum 1,10m beschikbaar); 

 Fietssnelweg: 3,00m;  

 Schuwafstand: 0,50m; 

 Afschermende constructie: 0,70m; 

 Goot: 0,50m; 

 Rijweg (toegankelijk voor vrachtverkeer): variabel (i.f.v. aansluiting op bestaand profiel 
Piratenstraat), maar moeten kruising van een G3-transport en een gewone vrachtwagen 
toelaten (minimumbreedte 8,85m); 

 Goot: 0,50m; 

 Afschermende constructie: 0,70m; 

 Dienstpad (ook te gebruiken als voetpad): 1,10m; 

 Brugleuning: breedte afhankelijk van het ontwerp; 
 

 

Figuur 84: Typeprofiel brug Piratenstraat (incl. afschermende constructies) – met variabele 

rijwegbreedte i.f.v. huidig profiel Piratenstraat  
 

                                                      
15 Na overleg met Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Polders en 
Waterringen eist een volledig verhardingsvrije erfdienstbaarheidszone (5.00m). 
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In bovenstaand profiel werden afschermende constructies opgenomen conform het vademecum 
vergevingsgezinde wegen. Aan de zuidzijde komen deze tussen de fietssnelweg en de rijbaan. Aan 
de noordzijde tussen de rijbaan en het dienstpad. De Deelnemer krijgt geen vrijheid in het al of niet 
beveiligen van het fietspad, maar wel naar het type beveiliging (kerend vermogen). 
 
Opmerking: 
Indien geopteerd wordt voor een fietssnelweg van 4,00m breed, wordt er tussen fietspad en de 
afschermende constructie (leuning) aan de zuidzijde enkel rekening gehouden met een schuwafstand 
van 0,50m en wordt er enkel aan de noordzijde een dienstpad/voetpad van 1,10m voorzien. 

2.3 R4 OOST 

De typeprofielen voor R4 Oost worden besproken op mesoniveau. Belangrijk voor deze knopen is dat 
in het geval van een brug een vrije hoogte van 5,70m moet gerespecteerd worden op de R4 en 6,00m 
voor de goederenspoorlijn L204. 
 
Het typeprofiel van de R4 Oost, met middenberm en vluchtstroken aan beide richtingen wordt t.h.v. 
knoop O7bis aangepast. De oprit van knoop O8 wordt als parallelweg doorgetrokken tot voorbij het 
militair domein. Daar gaat de parallelweg over in een oprit met invoegstrook (290m). Langs de oprit 
van O8, de parallelweg en de invoegstrook wordt geen vluchtstrook voorzien. De parallelweg wordt 
van de R4 Oost gescheiden door afschermende constructies om te vermijden dat er uitwisseling 
ontstaat tussen parallelweg en R4 Oost. 
Tussen de oprit van O8 (convergentiepunt) en het uiteinde van de invoegstrook/oprit ten noorden van 
het militair domein, wordt de vluchtstrook langs de R4 Oost opgeheven. Langspassage bij calamiteiten 
is tussen O8 en de geplande invoegstrook/oprit immers mogelijk via de parallelweg. 
 
Langs de parallelweg en invoegstrook wordt ruimte voorzien voor de gracht (ten noorden van Texaco) 
en de waterloop O1335 (ten zuiden van G&V). Waar nodig wordt het profiel van de waterloop of deze 
van de gracht geoptimaliseerd, zodat het hele dwarsprofiel inpasbaar is. 
 

 

Figuur 85: Voorkeursvariant – Gewenst dwarsprofiel t.h.v. invoegstrook 
 
Aan G&V kan het profiel makkelijk worden ingepast. Net ten zuiden zal (de bocht in) de waterloop 
O1335 geoptimaliseerd moeten worden of lokaal ingebuisd. 
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Figuur 86: Voorkeursvariant – Gewenst dwarsprofiel t.h.v. tankstation G&V 
 
T.h.v. de bedrijven wordt het profiel van de waterloop geoptimaliseerd (taluds van 45°). Daardoor kan 
7,00m verharding worden voorzien aan de bedrijven ter hoogte van het smalste stuk (cf bestaande 
toestand), zodat de bereikbaarheid van de brandweer gegarandeerd is en de interne ontsluiting van 
de bedrijven niet wordt gehypothekeerd. 
 
 

 
 
 

Figuur 87: Voorkeursvariant – Gewenst dwarsprofiel t.h.v. bedrijven tussen Wittewalle en G&V 
 
Ten zuiden van Wittewalle blijft het profiel behouden dat werd uitgewerkt in het ontwerp voor knoop 
O8. De waterloop is hier 6,50m breed. 

 

Figuur 88: Voorkeursvariant – Gewenst dwarsprofiel ten zuiden van Wittewalle 

3 LENGTEPROFIELEN 

De R4 Oost blijft op maaiveldniveau, net zoals de fietssnelweg.  
 
Voor de hellingspercentages van de fietspaden worden de voorschriften van het fietsvademecum 
gevolgd, nl wenselijk 1/(10 x te overwinnen hoogteverschil) en maximaal 1/(5 x hoogteverschil). Indien 
een maximaal hellingpercentage onder de 3% wordt bekomen wordt voorgesteld dat bij de helling 
mag afgeweken worden tot een hellingspercentage van 3%, dit om te vermijden dat er erg lange 
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hellingen en dus voor bepaalde rijrichtingen omrijdfactoren ontstaan. Het maximale 
hellingspercentage wordt op 4% gehouden. 
 
Aangezien de fietssnelweg hier met het gemotoriseerd verkeer mee over de brug gaat, wordt een 
hellingspercentage van 4% toegepast. Op de hellingen naar/van de fietstunnel onder de nieuwe 
Piratenbrug wordt 3% toegepast. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDER 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 al 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 al 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 brug over de R4 Oost dient architecturaal samen te hangen met de 
overige kruisende constructies over de primaire weg. 

 Restruimtes worden tot een minimum beperkt. 

 De infrastructuur wordt ruimtelijk kwalitatief ingepast in zijn omgeving. 

 De fietsverbindingen moeten aan volgende ruimtelijke voorwaarden voldoen: 
o Voldoende zichtafstanden; 
o Voldoende natuurlijk licht. 

 Het fietspad langs R4 Oost wordt op een kwalitatieve manier afgezonderd van het 
gemotoriseerd verkeer, bij voorkeur met terugkomende groenelementen. Op de brug wordt 
rekening gehouden met de noodzakelijke schuwafstanden. 

 De hellingbanen voor de fietssnelweg worden mee verwerkt in de hellingbanen van de brug 
voor gemotoriseerd verkeer. 

 Aan de zuidoostzijde van de knoop O7bis wordt de nodige ruimte voorbehouden om de 
fietssnelweg van maaiveldniveau naar de brug over de R4 Oost te krijgen, rekening houdend 
met de geldende hellingspercentages en bochtstralen. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

 Er wordt geen uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen de R4 Oost en de 
Piratenstraat. De rijweg op de brug wordt voorzien op vrachtverkeer in beide richtingen en 
wordt op een ontwerpsnelheid van 50 km/u ontworpen. De breedte van de rijweg wordt 
afgestemd op de bestaande breedte van de rijweg van de Piratenstraat en wordt minimaal zo 
voorzien dat kruising van een uitzonderlijk vervoer type G3 met een gewone vrachtwagen 
mogelijk is (min. 8.85m).  

 De fietssnelweg dient conform de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen te 
worden vormgegeven.  

o De fietssnelweg wordt minimaal op 3,00m voorzien. Medegebruik door 
landbouwverkeer wordt niet toegestaan. 

o Bochtstralen van 20,00. De bochtstralen die volgens het vademecum gehanteerd 
moeten worden bij een fietssnelweg, m.n. 3500m (bij een snelheid van 30km/u), zij 
hier niet haalbaar. Bochtstralen van 20,00m worden gezien de ruimtelijke 
context/beperkingen als aanvaardbaar beschouwd door de werkgroep; 

o Langshellingen van 1/(10 x hoogteverschil) tot 1/(5 x hoogteverschil). Indien lager dan 
3% wordt uitgekomen, mag van deze regel afgeweken worden en 3% gehanteerd 
worden. Het maximale hellingspercentage wordt vastgelegd op 4%; 

 De fietssnelweg op de brug moet naadloos aantakken op de fietssnelweg langs de R4 Oost. 

 De fietsverbindingen moeten duidelijk leesbaar zijn en een uniforme uitstraling hebben bij de 
gebruikers. 
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 Indien er procedureel geen probleem is en de kosten voor de realisatie niet hoog oplopen, kan 
binnen het project R4WO een fietsverbinding gerealiseerd worden langs de Piratenstraat 
tussen de Borkelaarstraat en de nieuwe brug. In dat geval moet het fietspad voldoen aan de 
richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Indien aan de procedurele en financiële 
voorwaarden niet voldaan kan worden, zal het project via een ander traject dan het project 
R4WO gerealiseerd moeten worden.  

 Op de brug wordt aan de noordzijde een dienstpad van 1,10m gerealiseerd, dat tevens 
gebruikt kan worden als voetpad. Aan de zuidzijde kan de strook i.f.v. de schuwafstand 
(0,75m) in combinatie met een deel van de fietssnelweg gebruikt worden als dienstpad. Bij 
een eventuele heraanleg van de Piratenstraat of de aanleg van voetpaden langs de 
Piratenstraat, dient hiermee rekening te worden gehouden. Indien de fietssnelweg op de brug 
op 4m wordt gerealiseerd, mag de schuwafstand tot de leuning beperkt worden tot 0.5m. 

3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

 De vrije hoogte op R4 Oost onder constructies (bijvoorbeeld brug) bedraagt minimaal 5,70m 
indien geen langspassage mogelijk is. De vrije hoogte voor spoorlijnen bedraagt minimaal 
6,00m. 

 Infrastructuren worden gebouwd zodat geluidshinder in de omliggende woonkernen (i.c. 
Oostakker) maximaal gemilderd wordt. Eventueel zijn bijkomende geluidsmilderende 
maatregelen te nemen. 

 Omwille van uitzonderlijk vervoer dient de nieuwe Piratenbrug een draagkracht te hebben voor 
TEUV1: 2400/200 en TEUV2: 1800/150. De brug moet voorzien worden op type G4 i.f.v. de 
link tussen de haven en het Skaldenpark. 

 De vormgeving van constructies dient rekening te houden met de maatvoering en 
draagklassen voor uitzonderlijk vervoer (zie macro). 

 Een onderbreking van het spoor dient tot een minimum beperkt te blijven. 

 Bij bruggen boven het spoor is een afscherming tot 1m80 hoogte boven het brugwegdek te 
voorzien. 

 De te respecteren afstand tot de buitenste spoorrail van spoorlijn L204 bedraagt 4,00m. 
Afwijkingen hierop zijn enkel bij uitzondering mogelijk, en dit steeds na overleg met Infrabel. 

 Een goede afstemming met waterloop O1335 in de zone tussen Piratenstraat en Wittewalle, 
zowel wat de inpassing van de fietssnelweg betreft (langs Piratenstraat) als wat de inpassing 
van het gewenste profiel van de R4 Oost (inclusief parallelweg) betreft. De waterloop mag 
geenszins ingebuisd worden (tenzij plaatselijk over korte afstand). De versmalling van het 
profiel wordt gecompenseerd door extra ruimte voor water opwaarts (bv in koppelingsgebied). 

 Afstemming met de interne wegenis (aan zijde R4 Oost) van de bedrijven tussen G&V en 
Wittewalle. Er dient minimaal 7,00m voorzien te worden op het smalste stuk (ifv brandweer). 
Ook de interne ontsluiting van de bedrijven moet gegarandeerd worden. Dat betekent dat 
rondom de bedrijven een voldoend ruime verharding aanwezig moet zijn om de 
toegangspoorten te kunnen in- en uitrijden. 

 Bijkomende administratieve afspraken te maken met Infrabel inzake de verlegging van het 
rangeerspoor/doodspoor aan de westzijde van de R4 Oost. 

 Bijkomende administratieve afspraken te maken met het Havenbedrijf i.f.v. de geplande 
interne havenweg van de site Volvo richting site Honda. 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 VOORKEURSVARIANT 

 

 

 


