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BESPREKING O9 

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 en Oost en op de N49 
thuishoort. 
In het zuidelijk havendeel ondervinden de woonkernen Muide-Meulestede sterke hinder van het 
doorgaand verkeer op de Zeeschipstraat-New Orleansstraat – Port Arthurlaan. 
 

3 DOELSTELLINGEN 

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

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

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

 Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen; 

 Vervolledigen van de hoofdroute BFF op R4 West & realisatie van een hoofdroute BFF op R4 
Oost (tussen knooppunt 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. 
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4 LEESWIJZER – OPBOUW VAN DE STARTNOTA 

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

 W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

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

 W6 – Drogenbroodstraat 

 W7 – Elslo 

 W8 - Langerbrugsestraat 

 W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

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

 O1234 – N49 x R4O en R4O x Kanaalstraat+Rijkswachtlaan 

 O4bis – Arcelor Mittal 

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

 O5 – Moervaart Noord 

 O6 – Omgeving Moervaart 

 O6bis – Energiestraat 

 O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 

 O9 – Eurosilo 
 
Voorliggende nota bespreekt de knoop O9 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 O9: 
 
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 en de 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 West en R4 Oost. 
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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.  
 
Met een grote tweestrooksrotonde verknopen de R4 – D. Eisenhowerlaan en de toekomstige 
Sifferverbinding met de R4 Oost. De grote rotonde ligt op niveau +1 en de route D. Eisenhowerlaan – 
Sifferverbinding gaat er onder door op maaiveldniveau. De noordelijike tak van de R4 Oost takt aan op 
de rotonde. De Gentstraat, ten oosten van en parallel aan de R4 Oost, wordt onder de infrastructuur 
van knoop O9 geleid. Uitwisseling tussen de zuidelijke tak van de R4 Oost en de D. Eisenhowerlaan 
met de noordelijke tak van de R4 Oost gebeurt via de rotonde. 
 

 

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

6.3 ROOILIJNSTUDIE  

Het eindrapport van de rooilijnstudie dateert van 2001. Het hoofddoel van de studie is om, uitgaande 
van de streefbeelden zoals voorzien in het ontwerpraamplan, de rooilijnplannen voor beide wegen 
vast te leggen.  
 
In het verkeerskundig deel van de Rooilijnenstudie werd geen oplossing voor knoop O9 uitgewerkt, 
maar uit het deel landschapsstudie kon wel opgemaakt worden dat de visie van het Raamplan 
(rotonde-oplossing) werd gevolgd. 
 
Het nieuw aan te leggen rond punt is beeldbepalend als poort tot de haven. Het is een samenkomen 
van wonen, haven en infrastructuur. Tussen het woongebied en de infrastructuur wordt een dichte 
buffer voorzien. Tussen de haven en de infrastructuur kan open beeld bewaard blijven. Het 
silogebouw (Eurosilo) wordt beschouwd als een beeldbepalend gebouw en dat kan belangrijk zijn voor 
het creëren van een poorteffect.  
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Figuur 2: Ruimtelijk concept voor knoop O9 (bron: Rooilijnenstudie) 
 

6.4 GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED GENT – INRICHTING R4 WEST EN R4 
OOST 

De Vlaamse regering heeft op 15 juli 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
Zeehavengebied Gent - Inrichting R4 Oost en R4 West' definitief vastgesteld.  

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

Het knooppunt ligt net buiten de afbakeningslijn van het GRUP voor de herinrichting van de R4 Oost 
en komt daardoor grotendeels terecht in het GRUP voor de afbakening zeehavengebied Gent. Indien 
de contour daarvan aan de NW-zijde overschreden wordt, gaat dit over in de zone voor openbaar nut 
en gemeenschapsvoorzieningen van het GRUP grootstedelijk gebied Gent. 
De R4 Oost is tot net boven knoop O9 gelegen in Artikel 58 van het GRUP voor de herinrichting van 
de R4 Oost: zone voor primaire weg II. Het gebied 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. 

6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

Zie macro- en mesoniveau. 
 
Conform de visie van het Raamplan, wordt knoop O9 (Eurosilo) uitgewerkt als uitwisselingsknoop 
tussen de beide takken van de R4 Oost en de R4 – D. Eisenhowerlaan. Daarbij worden geen 
kunstwerken gebouwd voor een toekomstige aansluiting van de Sifferverbinding maar wordt wel 
getoetst dat de inrichting de Sifferverbinding niet te veel hypothekeert (zie beslissingen macroniveau). 
Verhardingen op maaiveldpeil zonder kunstwerken worden hierbij niet meegenomen. Ondergrondse 
kunstwerken die een grotere hypotheek leggen worden wel meegenomen. Voor de knoop worden 
zowel gelijkvloerse als ongelijkvloerse varianten onderzocht. 
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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 O9 – Eurosilo op 
microniveau: 

 Er wordt in het verder project van R4WO in principe geen rekening gehouden met de 
Sifferverbinding. Wanneer met een minimale financiële impact een inspanning kan genomen 
worden die een mogelijk Siffertracé ten goede komt, kan dit echter wél voorzien worden (vb. 
aan knoop O9).  

 De doortrekking van de Zeeschipstraat wordt in het project R4WO verder niet in rekening 
gehouden. Hiervoor wordt een aparte nota opgemaakt. 

 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 O9 – Eurosilo op 
microniveau: 

 O9 blijft weerhouden als uitwisselingsknoop met de R4 Oost. 

 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 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; 
 Erfdienstbaarheidszone is 5m vanaf de kruin van de waterloop waarbij: 

 In Poldergebied: geen verhardingen aanvaard worden 

 Buiten Poldergebied: de Provincie kan akkoord gaan met de aanleg 
van verhardingen op 3m van de kruin (zodat het ruimingsslib in die 
zone van 3m gedeponeerd kan worden indien het niet vervuild is) 

 Onderstaand typeprofiel werd weerhouden voor de R4 Oost. Een profiel met vluchtstroken is 
daarbij standaard.  
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Figuur 3: Typedwarsprofiel R4 Oost met vluchtstroken en middenberm 
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7 PROCESVERLOOP HUIDIGE STUDIE 

Huidige studie heeft als doel een DBFM-dossier (Design, Build, Finance, Maintain) voor te bereiden, 
dat zal resulteren in een bestek met eisen voor de inrichting van de verschillende knopen en assen 
van het project R4WO (R4 West, R4 Oost en doortocht Zelzate). Eens dit bestek op de markt 
verschijnt, zullen aannemers zich kunnen inschrijven volgens de principes van een DBFM. 
 
Om dit bestek voor te bereiden werd eerst een optimalisatiestudie uitgevoerd, waarbinnen 
verschillende alternatieven werden onderzocht voor de knopen en assen binnen het projectgebied 
R4WO. In functie van de bespreking van deze varianten werden in de periode mei 2015 – maart 2016 
verschillende Werkgroepen Infrastructuur en Mobiliteit – kortweg WGIM– georganiseerd. Voor 
specifieke thema’s of problematieken zoals water, nutsleidingen en uitzonderlijk vervoer, werden 
tevens bilaterale overlegmomenten gehouden. 
Het resultaat van de optimalisatiestudie is een startnota (onderverdeeld in een aantal deelstartnota’s 
op macro-, meso- en microniveau), waarin de varianten voor de verschillende knopen en assen 
worden beschreven en tevens een onderbouwing wordt gegeven van de voorkeursvariant per knoop 
en per as. 
Deze startnota zal voorgelegd worden aan de IGBC (InterGemeentelijke BegeleidingsCommissie) en 
vervolgens aan de RMC (Regionale MobiliteitsCommissie) voor advies.3 
Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 
Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
 
In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd. 
Het uiteindelijke ontwerp dat door de aannemer wordt opgemaakt, kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp opgenomen in de projectnota. Daarbij mag evenwel niet afgeweken worden van de 
vooropgestelde eisen. Het uiteindelijke ontwerp zal uiteraard nog voorgelegd worden aan alle 
betrokken actoren o.a. ook via de in te dienen omgevingsvergunning. 
 
 

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

 

Figuur 4: Situering op macroschaal – schematisch 
 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_301 O9 - VERSIE 03.DOC pag. 17 | 106 

 

 

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

 

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

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Zie ook macroniveau  . 
 

 

Figuur 8: Uittreksel gewestplan (bron: www.geopunt.be) 
 
De gebieden ten westen van de R4 zijn bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden 
bedrijven. Rond het knooppunt (aan de oostzijde) liggen bufferzones. Ten noorden ligt een klein 
woongebied (de wijk rond de Eikstraat) en een ruim woonuitbreidingsgebied.  
Ten zuiden liggen woongebieden (o.a. wijk Slotendries) en een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 

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 West en R4 Oost 
- GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 

1.2.1 GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent  

De Vlaamse regering heeft op 16 december 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent definitief vastgesteld.  
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Figuur 9: GRUP grootstedelijk gebied Gent  

In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan 
binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk 
gebied Gent wil zien ontwikkelen. Bovendien 
maakt zij bestemmingswijzigingen en 
inrichtingsvoorschriften om een groot aantal 
stedelijke projecten mogelijk te maken. Het gaat 
om nieuwe ruimte voor wonen, werken, 
verkeersinfrastructuur en groengebieden. 
 
Het knooppunt is gelegen op de grens van de 
afbakeningslijn van het stedelijk gebied. (De 
andere zijde (westelijke zijde) is opgenomen 
binnen de afbakening van het GRUP 
Zeehavengebied Gent. Ten noordoosten van het 
kruispunt ligt het Deel-RUP1a “Wolfput”. 
 
In dit deel-RUP wordt een zone voorzien voor 
stedelijk woongebied en een zone voor Gebied 
voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen. In overdruk wordt 
een bouwvrije zone aangegeven.  
 

 

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

De Vlaamse regering heeft op 15 juli 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
Zeehavengebied Gent - Inrichting R4 West en R4 Oost' definitief vastgesteld.  
 
Het deel ten westen van R4 Oost is opgenomen binnen de afbakeningslijn van het Zeehavengebied.  
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Het knooppunt ligt net buiten de contour van het 
GRUP voor de herinrichting van de R4 Oost. 
De R4 Oost is tot net boven knoop O9 gelegen in 
Artikel 58: zone voor primaire weg II.  
 
Het gebied 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. 

 

Figuur 10: GRUP Zeehavengebied Gent – 

inrichting R4 West en R4 Oost – Grafisch plan 

R4 Oost (bron: www2.vlaanderen.be) 

1.2.3 GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 

 
Zie macroniveau, geen relevante deelplannen op microniveau. 

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. 

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 11: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be) 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau.  
 
Ten zuiden van het knooppunt ligt een bescherm stads-en dorpsgezicht: Omgeving van het 
bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.  
 

 

Figuur 12: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 
 
Op beperkte afstand van het knooppunt zijn de woningen van de Tuinwijk Kromme Boom aangeduid 
als vastgestelde bouwkundige relicten.  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OO001252/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OO001252/
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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 

Een strook ten oosten van R4 en ten zuiden van de knoop is erosiegevoelig. Ook langsheen de 
nabijgelegen Eikenstraat en Gentstraat er is erosigevoeligheid. 
 

 

Figuur 13: Watertoets – Erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, mei 2016) 
 
 
Gebieden langs het Noorddok en het Middendok zijn zeer grondwaterstromingsgevoelig. De rest van 
de omgeving van knoop O9 is slechts matig grondwaterstromingsgevoelig. 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 14: Watertoets – Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, mei 

2016) 
  
De helling langsheen het oosten van de R4 loopt op tot meer dan 10%. Hetzelfde geldt voor enkele 
geselecteerde stroken langs de Eikenstraat en de Gentstraat. Langs en op de rest van de wegen geldt 
een hellingspercentage van 0,5% tot 5%. De rest van het landschap heeft een helling die kleiner is 
dan 0,5%. 
 

 

Figuur 15: Watertoets – Hellingenkaart (bron: www.geopunt.be, mei 2016) 
 
De ganse omgeving van knoop O9 is infiltratiegevoelig. Ten zuiden van de knoop mindert deze 
gevoeligheid. 
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Figuur 16: Watertoets – Infiltratiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, mei 2016) 
 
Er is geen overstromingsgevoeligheid in de buurt. 
 

 

Figuur 17: Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, mei 2016) 
 
In de nabijheid van knoop O9 zijn geen relevante gebieden inzake winterbedding. 
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Figuur 18: Watertoets – Winterbedkaart (bron: www.geopunt.be, mei 2016) 
 
Vanuit de Watertoets zijn er een aantal aandachtspunten of randvoorwaarden te formuleren t.a.v. 
knoop O9. De knoop is niet meteen erosiegevoelig, maar de nabije omgeving wel. De knoop ligt in 
matig grondwaterstromingsgevoelig gebied en de meeste hellingen langs de knoop liggen tussen 0,5 
en 5%. De knoop ligt bovendien in een zone met infiltratiegevoelige bodem. Er zijn geen 
aandachtspunten inzake overstromingsgevoeligheid of winterbedding. 

1.9 ATLAS DER WATERLOPEN 

In de atlas der waterlopen van 1950 ligt geen enkele waterloop in de directe omgeving van knoop O9. 
Ten noorden kruist waterloop Beke (O252, categorie 3) de R4 Oost, in het zuiden kruist waterloop 
O202 (categorie 3). 
 

 

Figuur 19: Uittreksel atlas der waterlopen 1950 (www.gisoost.be) 

http://www.gisoost.be/
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Door de aanleg van de R4 en de invulling van de haventerreinen werd de ligging van de waterlopen in 
de omgeving van deze knoop beperkt gewijzigd (zie uittreksel uit de Vlaamse Hydrografische Atlas 
hieronder). 
 

 

Figuur 20: Vlaamse Hydrografische Atlas – uitsnede rond knoop O9 (bron: www.gisoost.be) 
 
Verder moet ook rekening worden gehouden met de doortrekking van de Nieuwe Westlede vanuit 
Lochristi tot aan het Sifferdok. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande figuur. Voor de realisatie van de 
Nieuwe Westlede moet ruimte beschikbaar blijven maar dit hoeft echter niet binnen de contouren van 
het GRUP of de erfdienstbaarheid te zijn. Het huidige advies is zelfs eerder om de realisatie buiten 
deze contouren te laten plaatsvinden.  
 

 

Figuur 21: Plan raming scenario 4 - Westlede 
 

http://www.gisoost.be/
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1.10 RELEVANTE MER-STUDIES  

Zie macro- en mesoniveau. Geen relevantie op microniveau. 
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RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

1.11 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

1.11.1 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. 

1.11.2 Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen  

 
Zie macroniveau. 

1.11.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent  

Zie macroniveau. 
 
Knoop O9 ligt op de grens van het havengebied en de randstad. De R4 Oost is aangeduid als 
hoofdinvals- of verzamelweg. De Sifferverbinding staat ook indicatief aangeduid tussen knopen O9 en 
W9. 
 

  

Figuur 22: Gewenste ruimtelijke structuur (bron: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent) 
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Figuur 23: De randstad (bron: GRS Gent) 
 
Een sterke binding met de kernstad wordt verkregen door de hoofdstamlijnen van het openbaar 
vervoer. Ze zorgen voor een snelle, kwaliteitsvolle verbinding tussen verschillende functies in zowel 
de randstad als erbuiten, met de kernstad en het regionale netwerk van het openbaar vervoer. Langs 
deze hoofdstamlijnen zijn belangrijke verdichtingen van de woonomgeving en hiermee gerelateerde 
functies aanwezig. Ook bedrijventerreinen en kleinhandelszones zijn met deze hoofdstamlijnen 
verbonden. De geselecteerde hoofdstamlijnen zijn: 

 De lijn 1 met Wondelgem, het bedrijventerrein aan de Industrieweg en Evergem; 

 De nieuwe lijn over de Antwerpsesteenweg met Sint-Amandsberg, Oostakker, het bedrijventerrein 
aan R4 en Lochristi; 

 De lijn 21 met Gentbrugge en uitbreiding naar Melle; 

 De verlenging van lijn 1 richting Flanders Expo en verder door langs de Kortrijksesteenweg 
minimaal tot aan de Carrefour. 

Dit netwerk van 4 hoofdstamlijnen met tram wordt aangevuld met een aantal stamlijnen openbaar 
vervoer van lagere orde. 

1.12 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

1.12.1 Ontwikkelingen haven (macro) 

De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van knoop O9bis zijn: 
- De ontwikkelingen van de Volvo-site (tussen knoop O8 en knoop O9); 
- De ontwikkeling en herstructurering van de zone Darsen (ten westen van knoop O9); 
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1.13 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

 
 

 

Figuur 24: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 
 
Ten westen van de R4 zijn er volgende gebieden geïnventariseerd:  

 complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (bermen, 
perceelsranden, ... met mesofiel hooiland) 

 complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen (bomenrij met 
dominantie van populier (Populus sp.) 

 biologisch waardvol gebied (ruigte of pioniersvegetatie) 
 
Ten noorden van de R4 – Dwight Eisenhowerlaan wordt de loofhoutaanplant op de berm van de 
Gentstraat beschouwd als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. 
Er is ook een biologisch waardevol gebied met bermen, perceelsranden, ... met soortenrijk permanent 
cultuurgasland. 
Ten zuiden van de R4 – Dwight Eisenhowerlaan worden de bermen, perceelsranden, ... met verruigd 
grasland als biologisch waardevol beschouwd.  
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2 VERKEERSPLANOLOGISCHE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2013 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

2.2 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWEROK (TEN-T) 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

2.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

2.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

2.5 VISIE M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR 

2.5.1 Visie Infrabel 

Zie macro- en mesoniveau, geen relevante input op microniveau.  

2.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

Zie macro- en mesoniveau, geen relevante input op microniveau. 

2.5.3 Visie ProRail m.b.t. lijn L204 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

2.5.4 Visie Provincie Zeeland 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

2.6 MOBILITEITSVISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macroniveau, geen relevante input op microniveau. 

2.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK EN FIETSSNELWEGEN PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 

Zie macro- en mesoniveau. 
 
De R4 Oost is door de provincie Oost-Vlaanderen geselecteerd als fietssnelweg. T.h.v. Slotendries 
(bestaande fietsbrug), ten zuiden van knoop O9, takt een andere fietssnelweg af naar het oosten. 
 
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, 
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1/9/2016). Vanaf O8 wordt langs de R4 Oost (aan de havenzijde) een lange afstandsfietsroute 
ingetekend. In de omgeving van knoop O9 werd de Gentstraat, parallel aan de R4 Oost geselecteerd 
als bovenlokale functionele fietsroute. 
 

 

Figuur 25: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, februari 2017) 

2.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Zie meso- en macroniveau.  
 
Er zijn geen wegsegmenten in de omgeving die onderdeel zijn van het fietsknooppuntennetwerk. 

2.9 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. Het voorstel wordt op de wijzigingscommissie van juni 2016 behandeld. 
Knoop O9 is deel van een hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Er is echter 
geen verknoping voorzien met andere fietsroutes. 
 

http://www.gisoost.be/
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Figuur 26: Raamplan fiets (versie februari 2016, bron: provincie Oost-Vlaanderen) 

2.10 MOBILITEITSPLAN GENT (B.S. 20.11.2015) 

2.10.1  Wegencategorisering en snelheidsregimes 

De R4 Oost, de R4 – D. Eisenhowerlaan en de N424 – J.F. Kennedylaan werden geselecteerd als 
primaire wegen II. 
 
De Gentstraat is geselecteerd als een lokale weg type IIa gebiedsstructurerende as voor alle modi.  
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Figuur 27: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Gent ) 
 
In de haven wordt gestreefd naar zone 50. In Oostakker en het woongebied ten zuiden van de R4 zal 
de zone 30 uitgebreid worden.  
De R4 – D. Eisenhowerlaan en R4 – J.F. Kennedylaan ten noorden van knoop O9 heeft een 
snelheidsregime van 90 km per uur. De R4 – J.F. Kennedylaan ten zuiden van knoop O9 heeft een 
gewenst snelheidsregime van 70 km per uur. Voor de Gentstraat geldt een maximaal snelheidsregime 
van 50 km per uur.  
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Figuur 28: Gewenst snelheidsregime (bron: mobiliteitsplan Gent ) 

2.10.2 Openbaar vervoersnetwerk  

Zie macroniveau. 
 
De voorgestelde lijnen uit het Mobiliteitsplan van 2003 blijven behouden, uitdrukkelijk aangevuld met 
een reizigersverbinding op lijn 204 in de richting van Zelzate. 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. 
Deze zou via de Gentstraat, parallel aan de R4 Oost, lopen. 
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Figuur 29: Gewenst netwerk personenvervoer per spoor – geactualiseerd Pegasusplan (bron: 

Mobiliteitsplan Gent) 

2.10.3 Fietsroutenetwerk  

Zie macroniveau. 
 
Het grootstedelijk fietsroutenetwerk van 1993 wordt verruimd naar een stadsregionaal 
fietsrouteconcept. Het betreft een sterk structurerend netwerk dat geënt is op sterke ruimtelijke 
dragers en ontwikkelingsgebieden. De ambitie is het fietsen uit te bouwen tot een primair, 
concurrentieel stadsregionaal vervoerssysteem. 
 
De normering naar gewenst kwaliteitsniveau en maaswijdtes binnen de provinciale 
fietsroutenetwerken (BFF, LAF) laten nog niet voldoende toe om een structurerend netwerk te gaan 
uitbouwen binnen een grootstedelijke context. Daarom maakt de stad Gent onderscheid tussen een 
viertal zones waarbinnen een verschillend routeconcept kan gehanteerd worden. Specifiek voor knoop 
O9, moet gekeken worden naar de bepalingen van de zone “randstedelijk gebied”. 
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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 30: 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. 

 
Net ten zuiden van het knooppunt O9 ligt het stadsregionaal schakelpunt Slotendries, waar een aantal 
fietsroutes met elkaar verknopen. Zo onder meer een fietsroute die vanaf Arcelor Mittal (paarse bol in 
het noorden) naar Slotendries loopt (deze ligt langs de R4 Oost) en een fietsroute die langs de dorpen 
ten oosten van de R4 Oost (Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk en Oostakker) loopt. 

2.10.4 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante aspecten. 

2.11 UITZONDERLIJK VERVOER 

Zie macroniveau.  
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Aangezien de R4 Oost het oostelijk deel van de haven van Gent ontsluit, en er aan oostelijke kant 
tevens verschillende bedrijventerreinen zijn gelegen, zijn grote vrije hoogtes en hoge draagklassen in 
geval van bruggen wenselijk. De draagklassen en vrije hoogtes zoals hieronder aangehaald zijn hier 
van toepassing, zoals afgesproken met AWV-EVT. 
 
De R4 Oost dient te voldoen aan de burgerlijke bouwklassen TEUV1, 2400/200 en TEUV2: 1800/150. 
Voor knopen met verbinding naar haven-gerelateerde gebieden geleden TEUV1: 1800/200 en 
TEUV2:1200/150. De bruggen van knopen O7 en O8 laten minder toe. 
Zonder uitwisseling (d.w.z. wanneer geen langspassage mogelijk is, bv. Via op- en afritten) is een vrije 
hoogte van 5.70m nodig. Dit is van toepassing op een eventuele constructie aan O9. Knopen O7 en 
O8 hebben een vrije hoogte van 5.50m en vormen dus een knelpunt. Ook het fietsbrugje Slotendries 
heeft slechts 5.50m vrije hoogte. De brug van de Gentstraat over de R4 – D. Eisenhowerlaan vormt op 
dit moment geen knelpunt aangezien daar een vrije hoogte van ongeveer 6.70m ter beschikking is. 
 

2.12 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

2.12.1 Strategisch plan van de Haven 

Het definitief ontwerp van het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone werd opgemaakt in mei 
2007. Met het strategisch plan reikt de stuurgroep van het Subregionaal Netwerk Gentse kanaalzone 
aan de Vlaamse regering een samenhangend en gedragen document aan dat voor de Gentse 
zeehaven beantwoordt aan de bepalingen van de laatste regeerakkoorden. 
In dit plan wordt het behoud van de veren Doornzele-Terdonk voor voetgangers en fietsers bepleit. 

2.12.2 Raamplan onderliggend wegennet4   

 
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 langs beide 
zijden.  
 
Onderstaande figuur geeft het gewenste typeprofiel voor een havenontsluitingsweg.  

                                                      
4 Het draagvlak voor dit plan is binnen de actoren beperkt, het is niet de bedoeling de aanbevelingen 
hiervan integraal te volgen. 
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Figuur 31: Gewenst typeprofiel havenontsluitingsweg (bron Raamplan onderliggend wegennet, 

Omgeving) 
 

2.12.3 Optimalisering sluiting R4 ten noorden van Gent (Sifferverbinding) – technische 
haalbaarheidsstudie – syntheserapport 

Zie macroniveau. 
 
In 2000 verscheen een technische haalbaarheidsstudie van de Sifferverbinding. Deze werd echter 
nadien niet geofficialiseerd. De conclusies van de haalbaarheidsstudie worden door verschillende 
actoren in vraag gesteld en een nieuwe haalbaarheidsstudie met nieuwe tracés dringt zich op. Door 
de immense geschatte kostprijs van het project wordt deze niet opgenomen in het DBFM-project en 
wordt deze pas later (planhorizon 2050) gerealiseerd. De Sifferverbinding wordt bijgevolg niet 
meegenomen in de studie en voor de huidige voorliggende concepten van R4 West en Oost wordt 
slechts in beperkte mate (d.w.z. maatregelen die slechts een minimale financiële inspanning vragen) 
met een latere Sifferverbinding rekening gehouden. 
 
Voor het oostelijke tracé en de knoop met O9 werden 3 varianten bekeken. Variant A (zie 
onderstaande figuur) droeg hierbij de voorkeur weg. 
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Figuur 32: Studie Sifferverbinding – Oostelijk 

tracé – Aansluitingscomplex oost – var. A 
 

Het oostelijke complex bestaat uit een tunnel 
onder het insteekdok voor doorgaand verkeer 
tussen de Sifferverbinding en de R4-
Eisenhowerlaan. Op maaiveldniveau gebeurt de 
uitwisseling naar de ander wegen via een grote 
rotonde. Langs het tracé op maaiveldniveau zijn 
parallelwegen voorzien om de haventerreinen te 
ontsluiten. Goederenspoorlijn L204 wordt 
ongelijkgronds gekruist.  
 

Verdere acties om dit tracé te realiseren (opmaak GRUP, vastleggen rooilijnen, opnemen in 
masterplan Darsen…) zijn niet gebeurd. 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

Op het bestaande kruispunt van de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) takt de R4 – D. Eisenhowerlaan aan. 
Op ongeveer 120m ten oosten van de R4 Oost gaat de Gentstraat met een brug over de R4 – D. 
Eisenhowerlaan. 
 

 

Figuur 33: Luchtfoto knoop O9 (bron: maps.google.be) 
 

 

Figuur 34: Zicht vanaf de R4 – D. Eisenhowerlaan richting 

O9 (bron: maps.google.be) 

Komende uit de richting van de 
A14/E17, is van op de R4 – D. 
Eisenhowerlaan de brug van de 
Gentstraat duidelijk zichtbaar in het 
wegbeeld. Van op enige afstand zijn 
ook reeds de silo’s van Eurosilo 
duidelijk aanwezig. De D. 
Eisenhowerlaan heeft een 2x2-
profiel met een brede middenberm, 
die vanaf de brug van de Genstraat 
opnieuw merkelijk smaller wordt in 
de aanloop naar knoop O9. 
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Figuur 35: Zicht vanaf de N424 – J.F. Kennedylaan richting 

O9 (bron: maps.google.be) 
 

Ook vanuit de richting van Gent, 
meer bepaald van op de N424 – 
J.F. Kennedylaan, zijn de 
gebouwen van Eurosilo vanaf de R4 
beeldbepalend. 
Achter een vrij open bomenrij aan 
de westzijde zijn ook andere 
havenactiviteiten en spoorlijn L204 
merkbaar. 
Aan oostelijke zijde wordt het zicht 
pas op enige afstand van de R4 
gesloten. De terreinen ervoor zijn 
wel duidelijk zichtbaar. 
De J.F. Kennedylaan heeft een 2x2-
profiel met afslagstroken en een 
brede middenberm. 

 

Figuur 36: Zicht vanaf knoop O9 richting D. 

Eisenhowerlaan en brug Gentstraat (bron: 

maps.google.be) 
 

Vanaf knooppunt O9, in de richting 
van de D. Eisenhowerlaan, is de 
brug van de Gentstraat duidelijk 
zichtbaar. Aan weerszijden van de 
D. Eisenhowerlaan zijn de taluds 
van de brug van de Gentstraat 
voorzien van boomaanplantingen. 
Daardoor wordt het zicht in 
oostelijke richting gesloten. 
 
 

 

Figuur 37: Zicht vanaf de R4 Oost komende van Zelzate op 

knoop O9 en de gebouwen van Eurosilo (bron: 

maps.google.be) 
 

Ook vanuit het noorden, komende 
van Zelzate, wordt het zicht vanaf 
de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) 
gedomineerd door de silo’s van 
Eurosilo aan de rechterzijde. 
Door de silo’s wordt het 
achterliggende Sifferdok aan het 
zicht onttrokken. 
Ter hoogte van het knooppunt O9 
zorgt een bomenrij voor verdere 
afscherming van het zicht op het 
dok. 
 
Aan de linkerzijde is het zicht half 
open. Door eerder sporadisch 
ingeplante bomen zijn de bebouwde 
uitlopers van de kern van Oostakker 
(o.a. langs de Gentstraat) 
merkbaar.  
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Het 2x2-profiel van de as R4 Oost – N424, met links- én rechtsafslagstroken en een (soms brede) 
middenberm, zorgt in combinatie met de al even brede aantakking van de R4 – D. Eisenhowerlaan 
(eveneens 2x2 met afslagstroken en middenberm) voor een zeer ruim kruispuntvlak. 
 

 

Figuur 38: Ruim kruispuntvlak aan de kruising R4 Oost x N424 x R4 D. Eisenhowerlaan 

2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Het kruispunt is verkeerslichtengeregeld. 
 
Aan de zuidkant van knoop O9 zijn er 
in de huidige inrichting van de N424 
– J.F. Kennedylaan drie rijstroken te 
onderscheiden richting Zelzate. 
Hiervan is één rijstrook een 
afslagstrook richting de D. 
Eisenhowerlaan die een bypass 
vormt langs de verkeerslichten.  
Aan beide kanten is een vangrail 
geïnstalleerd. 

 

Figuur 39: N424 net voor knoop O9 in de richting van 

Zelzate (bron: maps.google.be) 
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Vlakbij het kruispunt, worden de 
doorgaande rijstroken van de J.F. 
Kennedylaan en de bypass rechtsaf 
richting D. Eisenhowerlaan van 
elkaar gescheiden door een 
driehoekig eiland, begroeid met gras. 
Hierop staan ook de wegsignalisatie 
en bewegwijzering. 
De bypass is ontworpen als een zeer 
krappe bocht en gaat over in een 
invoegstrook om na een 160-tal 
meter in te voegen op de R4. 

 

Figuur 40: Bypass van de N424 richting D. 

Eisenhowerlaan (bron: maps.google.be) 
 

De R4 – D. Eisenhowerlaan komt met 
drie rijstroken toe op de knoop O9. 
De twee linkse rijstroken dienen voor 
verkeer richting Gent, de rechter 
rijstrook gaat over in een bypass 
langsheen de verkeerslichten richting 
Zelzate. De rijrichtingen worden aan 
het knooppunt van elkaar gescheiden 
door een driehoekig eiland. 
Hier staan enkel aan de rechterzijde 
van de weg vangrails geïnstalleerd. 
 
Ook hier gaat de bypass over in een 
invoegstrook, die na ongeveer 175m 
invoegt in de R4.  

Figuur 41: D. Eisenhowerlaan t.h.v. knoop O9 (bron: 

maps.google.be) 
 

Aan de noordkant van de knoop komt 
de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) met 
drie rijstroken toe op het kruispunt. 
Twee daarvan zijn voorbehouden 
voor linksafslaand verkeer richting R4 
– D. Eisenhowerlaan, één voor 
rechtdoorgaand verkeer richting 
Gent. 
 
De twee linksafslaande rijstroken 
gaan over in de twee rijstroken van 
de D. Eisenhowerlaan richting 
A14/E17. 

 

Figuur 42: R4 Oost komende van Zelzate (bron: 

maps.google.be) 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

2.2.1 Treinverkeer 

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. Deze spoorlijn heeft 
een dubbel spoor, al liggen er t.h.v. de knoop nog extra sporen voor de bediening van de haven. 

2.2.2 Openbaar busvervoer 

De bussen van lijn 70 (Zwijnaarde - Gent – Oostakker), 71 (Nazareth - Gent – Oostakker) en 72 
(Oostakker – Gent – Merelbeke Molenhoek) rijden via de Gentstraat over de Dwight 
Eisenhouwerstraat. Buslijn 55S (Gent Sint-Pieters – Zelzate (sneldienst via Dampoort)) volgt de John 
F. Kennedylaan over knoop O9. 
 

 

Figuur 43: Netplan de lijn (bron: www.delijn.be)  
 
Langs de drie takken van knoop O9 zijn geen bushaltes aanwezig. Langs de Gentstraat, die parallel 
ligt aan de R4 oost wel 
 

2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR 

Enkel langs de westkant van de R4 – John F. Kennedylaan is een fietspad aanwezig. Dit fietspad is 
2,50m breed en wordt van de rijbaan gescheiden door middel van een afschermde constructie. 
 

http://www.delijn.be/
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Figuur 44: Fietspad naast R4 – John F. Kennedylaan (bron: maps.google.be) 
 
Langs de andere takken zijn geen fietsvoorzieningen in langsrichting, en bijgevolg ook geen 
oversteekvoorzieningen, aanwezig. 

2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR 

Langs de R4 t.h.v. knoop O9 is geen voetgangersinfrastructuur aanwezig.  

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Geen parkeervoorzieningen rond knoop O9 aanwezig. 
Langs de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) is in de richting van Zelzate een vluchtstrook aanwezig net 
voorbij de invoeging van de bypass/rijstrook komende van de D. Eisenhowerlaan. Aangezien de R4 
hier niet als autoweg is aangeduid, mag deze vluchtstrook gebruikt worden om op te parkeren. 

2.6 GOEDERENTREIN VERKEER 

Goederenspoorlijn L204 is gelegen ten westen van R4 Oost. Vandaag zijn er t.h.v. knoop O9 geen 
conflicten tussen R4 Oost en de spoorlijn. 

2.7 SCHEEPVAART VERKEER 

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden in de nabijheid van knoop O9 11 ongevallen. Hier waren geen 
fietsers bij betrokken, maar vielen er wel 30 lichtgewonden en 18 zwaargewonden. 
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 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen 
met fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 2 0 0 0 3 

2012 6 0 0 0 8 

2013 3 0 0 0 5 

Onbekend  0 0 18 14 

2011-2013 11 0 0 18 30 

Tabel 2: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. knoop O9 

2.9 VERKEERSTELLINGEN/MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Verkeerstellingen 

Op de locatie van knoop O9 bevinden zich enkele vast telpunten. Onderstaande tabel geeft de 
gemiddelde intensiteiten weer ter hoogte van het kruispunt van de R4 Oost met de D. 
Eisenhowerlaan, en dit zowel voor de ochtendspits (7u-9u) als voor de avondspits (16u-18u).  
 

Kruispunt Beweging Meetpunt Ochtendspits 
(gemiddelde 7-

9u, pae/u) 

Avondspits 
(gemiddelde 16-

18u, pae/u) 

O9 – R4 
(J.F. 
Kennedy-
laan) x R4 
(D. 
Eisenhower-
laan) x N424 

R4 Oost van Zelzate naar Gent 134401 1079 1509 

R4 Oost van Gent naar Zelzate 134402 1545 1221 

R4 – D. Eisenhowerlaan van 
A14/E17 naar O9 

134403 1766 1382 

R4 – D. Eisenhowerlaan van 
O9 naar A14/E17 

134404 1268 1967 

N424 van Zelzate naar Gent 134405 1071 1061 

N424 van Gent naar Zelzate 134406 1057 1383 

Tabel 3: Resultaten vaste telpunten R4 Oost – knoop O9 – periode 01/03 – 30/06/2015 (bron: 

datawarehouse Verkeerscentrum Vlaanderen) 
 

 

Figuur 45: Verkeerstellingen R4 Oost – locatie telslangen knoop O9 (bron: AWV Oost-

Vlaanderen) 
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Deze gegevens tonen een evenwicht in verkeersdrukte tussen de ochtend- en avondspits. 
Opmerkelijk is de drukte op dit knooppunt, daar alle metingen boven de 1000 pae/u gemiddeld 
uitstijgen. 
Gedurende de ochtendspits zijn de drukst bezette richtingen die uit het oosten (R4 – D. 
Eisenhowerlaan naar de knoop toe) en de stroom van de knoop weg naar Zelzate, de R4 volgend. 
Tijdens de avondspits zijn de voornaamste richtingen die uit Zelzate komt en diegene die de R4 volgt 
op de D. Eisenhowerlaan.  
 
In deze telgegevens zitten geen gegevens over de links- of rechtsafslaande verkeersstromen ter 
hoogte van O9 vervat. Een kruispuntevaluatie is daardoor niet mogelijk op basis van deze gegevens. 

2.9.2 Modelberekeningen 

2.9.2.1 Macromodel situatie 2009 

Het macromodel geeft volgende gegevens voor de knoop O9 voor 2009: 
 

  
 

Figuur 46: Macromodel situatie 2009 – uitsnede knoop O9 – maatgevende ochtend- en 

avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 

Tak Intensiteit 
OS (pae) 

Intensiteit 
AS (pae) 

R4 Oost – R4 (D. Eisenhowerlaan)   

 Vanaf R4 – J.F. Kennedylaan  1067 1272 

 Naar R4 – J.F. Kennedylaan  1266 1115 

 Vanaf R4 – D. Eisenhowerlaan  1894 1487 

 Naar R4 – D. Eisenhowerlaan  1788 2187 
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N424   

 Vanaf N424 – J.F. Kennedylaan  1404 1745 

 Naar N424 – J.F. Kennedylaan  1312 1203 

Tabel 4: Macromodel situatie 2009 – uitsnede knoop O9 – resultaten maatgevende ochtend- en 

avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 

 

Figuur 47: Gegevens macromodel 2009 op kaart (Bron achtergrond: maps.google.be) 
 
De gegevens tonen dat de takken R4 – J.F.Kennedylaan en N424 – J.F. Kennedylaan meer verkeer 
aanvoeren naar O9 in de ASP dan in de OSP.  Voor de tak R4 – D. Eisenhowerlaan is dit omgekeerd.  
Voor de eerstgenoemde takken geldt ook dat de afvoer van verkeer groter is in de OSP dan in de 
ASP. 

2.9.2.2 Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO 

Het macromodel geeft volgende gegevens voor de knoop O9 na realisatie R4WO: 
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Figuur 48: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – uitsnede knoop O9 – maatgevende 

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

 
 

Tak Intensiteit 
OS (pae) 

Intensiteit 
AS (pae) 

R4 Oost – R4 (D. Eisenhowerlaan)   

 R4 – J.F. Kennedylaan naar N424 Gent 773 1096 

 R4 – J.F. Kennedylaan naar R4 – D. Eisenhowerlaan 831 1192 

 R4 – D. Eisenhowerlaan naar N424 Gent 1189 1412 

 R4 – D. Eisenhowerlaan naar R4 – J.F. Kennedylaan 1271 1316 

N424   

 N424 – J.F. Kennedylaan naar R4 – J.F. Kennedylaan 1210 803 

 N424 – J.F. Kennedylaan naar R4 – D. Eisenhowerlaan 924 1168 

Tabel 5: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – uitsnede knoop O9 – resultaten 

maatgevende ochtend- en avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
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Figuur 49: Gegevens macromodel 2020 op kaart (Bron achtergrond: maps.google.be) 
 
De gegevens tonen dat de avondspits drukker is dan de ochtendspits. De enige uitzonderingen hierop 
zijn de stroom die van de John F. Kennedylaan (Gent) komt tot aan de knoop O9 en de stroom 
richting Zelzate. Deze bedragen respectievelijk zo’n 150 pae en 350 pae meer in de ochtendspits in 
vergelijking met de avondspits. 
De doorgaande richting op de R4 heeft doorgaans de hoogste belastingen. Wat wel opvalt zijn de 
grote stromen, zowel in de ochtend- als avondspits, die naar de John F. Kennedylaan aan de kant van 
Gent gaan.  
 
Meer nauwkeurige doorrekeningen van het macromodel geven gelijkaardige resultaten zoals 
hieronder weergegeven. Deze intensiteiten zullen gebruikt worden bij het evalueren van de 
verschillende oplossingen verder in dit document. 
 

 

Figuur 50: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO – uitsnede knoop O9 – 

maatgevende avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
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PAE 1 2 3 4 

1 0 807,055 1184,14 0 

2 1114,94 0 1274,26 0 

3 0 0 0 0 

4 1468,98 1430,65 0 0 

 
 

Tabel 6: Macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO (HB-matrix) – intensiteiten 

maatgevende avondspits (bron: AWV Oost-Vlaanderen) 
 
De intensiteiten tonen dat de grootste toekomende stroom 2900 pae (D. Eisenhowerlaan) bedraagt. 
Alle toeleidende wegen naar het knooppunt bevatten twee rijstroken en hebben derhalve een 
capaciteit van 3600 pae/u ofwel 700 pae/u meer dan wat er voor 2020 berekend wordt op die zwaarst 
belaste tak. Die extra 700 pae/u vertegenwoordigt een stijging van 24% (t.o.v. 2900 pae/u) waarmee 
het verkeer nog kan toenemen in de omgeving van de knoop. Indien echter de verbinding van 
A14/E17 naar Gent zou ingericht worden met één rijstrook beperkt deze stijging zich tot maximaal 
22,5%. De capaciteit van die verbinding beperkt zich dan immers tot 1800 pae/u wat een stijging is 
van 22,5% t.o.v. de voorgestelde 1469 pae/u uit het macromodel voor die rijrichting. 
Deze maximale toenames gelden voor alle varianten die later in dit document onderzocht worden 
aangezien dit een beperking is door de toeleidende wegen. 

2.10 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

De gemeten verkeersintensiteiten tonen duidelijk aan dat knoop O9 druk gebruikt is en een belangrijke 
uitwisselingsfunctie heeft, zowel tijdens de ochtends- als de avondspits. 
Ondanks het feit dat uit de tellingen van de bestaande situatie niet kon opgemaakt worden hoe groot 
de afslaande stromen zijn, geven de resultaten van het macromodel voor 2020 wel een goede 
indicatie. 
In de toekomstige situatie, zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen de 
afwikkelingskwaliteit van de knoop enerzijds, en eisen in kader van de wegencategorisering waarbij de 
R4 Oost geen regionaal doorgaand verkeer mag verwerken (dat moet idealiter op de R4 West zitten). 
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DEEL 4 – VISIE 

De visie en het concept voor knoop O9 – Eurosilo uit het Raamplan blijven als uitgangspunt 
behouden. 
 
Knoop O9 is één van de uitwisselingsknopen op de R4 Oost. Er wordt uitwisseling voorzien tussen de 
drie primaire wegen, m.n. de R4 Oost (J.F. Kennedylaan), de N424 (J.F. Kennedylaan) en de R4 – D. 
Eisenhowerlaan. 
 
In de globale visie op de R4 West en R4 Oost wordt duidelijk gesteld dat de R4 West de verbindende 
functie vervult tussen het hoofdwegennet in het zuiden, zijnde de A10/E40 en de A14/E17, en de 
A11/E34/N49 in het noorden. De R4 Oost heeft tussen voornoemde hoofdwegen in het zuiden en het 
noorden een ontsluitende functie op Vlaams niveau. Daarbij staat het segment R4 Oost (J.F. 
Kennedylaan) in voor de ontsluiting van de haven. 
Om te vermijden dat de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) – in combinatie met de R4 – D. Eisenhowerlaan – 
op gewestelijke niveau eveneens een verbindende functie gaat vervullen tussen de hoofdwegen, 
dienen de knopen aan het begin en einde van het segment R4 Oost op een adequate manier te 
worden vormgegeven. In het noorden werd knoop O4 als rotonde uitgewerkt, waardoor uitwisseling 
van verkeer wel mogelijk is zonder evenwel doorgaande stromen te sterk te faciliteren. In die optiek 
dient ook de knoop O9 voor een afbakening van het havengedeelte van de R4 Oost te zorgen. Zuiver 
doorgaande stromen van noord naar zuid (lees: van Zelzate en verder tot Gent (stad) en het 
hoofdwegennet A14/E17 en A10/E40) zouden daardoor in zekere mate ontmoedigd moeten worden. 
 
Binnen de werkgroep werd voorgesteld om naast een rotonde-oplossing ook andere varianten te 
bekijken 
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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 O9 – Eurosilo: 

 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 O9 ook rekening te worden gehouden met volgende ruimtelijk-planologische 
voorwaarden: 

 De contour van het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent, die bestemmingen vastlegt 
waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen (woongebieden, tewerkstellingszones, groengebieden, 
landbouw, …) kunnen plaats vinden. Het meest relevant is de zone tussen de R4 Oost en de 
Gentstraat, ten noorden van de knoop O9. Deze zone werd ingekleurd als gebied voor 
openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. Het is een bouwvrije zone langsheen de R4 
Oost, waarin een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden zoals bij voorbeeld het aanleggen 
van volkstuintjes. Ten oosten van de Gentstraat ligt de tuinwijk De Kromme Boom. Deze wijk 
ligt langs de Eikstraat en sluit aan bij het gebied Wolfput, dat in het GRUP Afbakening 
grootstedelijk gebied Gent werd aangeduid als stedelijk gebied. Deze zone valt samen met 
het onbebouwde deel van het woonuitbreidingsgebied en de bufferzone langsheen de R4 tot 
aan de rooilijn. De niet bebouwde delen van het woonuitbreidingsgebied Wolfput worden 
bestemd als stedelijk woongebied. 
Input van Ruimte Vlaanderen duidt erop dat een kleine inbreuk/inname van de bouwvrije zone 
van dit GRUP normaal via de procedure van kleine afwijking kan verlopen. Gecombineerd met 
de nog te realiseren Nieuwe Westlede zou aan deze zone een openbaar karakter kunnen 
gegeven worden in de vorm van een open groenruimte met open water (en niet meer als 
volkstuintjes).  
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Figuur 51: Juridische grenzen vanuit het 
GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent 

 

 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. Het betreft in eerste instantie de afbakeningslijn van het Zeehavengebied Gent 
zwarte lijn) en de zone voor primaire weg II (grijze zone). Ten zuiden van de zone voor 
primaire weg II (die stopt ten noorden van de knoop O9), is ook de reservatiestrook van het 
gewestplan van belang. Dit GRUP is een strikte randvoorwaarde en het is niet de bedoeling 
aanpassingen door te voeren die een nieuw GRUP noodzaken. De figuur hieronder toont ook 
dat de grens van de erfdienstbaarheidsstrook een inham bevat. 
 

 
Figuur 52: Juridische grenzen van 
GRUP Afbakening Zeehavengebied 
Gent en gewestplan 
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 De ruimtelijke concepten die met betrekking tot de inrichting van de wegen in het GRUP en 
verordenende voorschriften zijn vastgelegd. Voor de knoop O9 werden evenwel geen 
bepalingen opgenomen. 

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

o Het gedeelte van de R4 Oost ten noorden van knooppunt O9 is gelegen in Artikel 58 –  
zone voor primaire weg II.  

o Het gebied 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 omvormen van knooppunt O9 dient maximaal rekening te houden met de 
randvoorwaarden vanuit de Watertoets: 

o In de nabijheid van de knoop zijn bepaalde segmenten van de R4 erosiegevoelig. 
o De knoop ligt in matig waterstromingsgevoelig gebied. 
o Heel wat hellingen langs de knoop liggen tussen 0,5 en 5%. 
o De knoop ligt bovendien in een zone met infiltratiegevoelige bodem. 

 De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de haven (bvb. site Volvo, zone Darsen, …). 

 De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de omliggende kernen (bvb. woonuitbreidingsgebied 
Wolfput, …). 

 Afstemming project Nieuwe Westlede. Project moet realiseerbaar blijven maar betekent niet 
dat de ligging op hoofdlijnen bepaalt hoe het project er zal uitzien.  

 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop O9 van 
belang: 

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

 Conform de visie van het Vlaams Vrachtroutenetwerk wordt de R4 Oost vanaf de 
A11/E34/N49 tot de knoop O9 aangeduid als hoofdvrachtroute A. Ook de R4 – D. 
Eisenhowerlaan wordt als hoofdvrachtroute A geselecteerd in functie van de relatie met de 
hoofdwegen A14/E17 en A10/E40. Knoop O9 is in die zin een belangrijke uitwisselingsknoop 
voor vrachtverkeer. De zuidelijke tak van het knooppunt, de N424, wordt als vrachtroute type 
1 geduid. 

 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 O9 geselecteerd als uitwisselingsknoop. 

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

 Snelheidsregime op R4 tak E17 120 km/u, andere takken 90 km/u met een ontwerpsnelheid 
van 100 km/u voor R4 Oost ten noorden van Eurosilo. 

 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. 

 Geplande projecten (knoop O8 – in uitvoering). 
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4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

 Omwille van uitzonderlijk vervoer dient een vrije hoogte van 5,10m gehanteerd te worden op 
de R4 Oost. Verkeer met een grotere hoogte moet gebruik kunnen maken van de op- en afrit 
om deze knoop te kunnen passeren. Indien geen langspassage mogelijk, is een vrije hoogte 
op de R4 van 5,70m noodzakelijk. 

 Type G4 op de R4 Oost. Ter hoogte van/op de knoop moet rekening gehouden worden met 
G3 met overrijdbare /wegneembare hindernissen en G2 zonder hindernissen; 

 Draagkracht TEUV1: 2400/200; 

 Draagkracht TEUV2: 1800/150. 

 Interactie met nutsleidingen: 
Ter hoogte van knoop O9 zijn volgende ondergrondse nutsleidingen aanwezig (zie 
onderstaande figuur): 

 Twee Fluxysleidingen, die ten westen van en parallel aan de R4 Oost en de bestaande 
fietssnelweg liggen; 

 Verschillende ondergrondse hoogspanningsleidingen van Elia, eveneens ten westen van 
en parallel aan de R4 Oost en de bestaande fietssnelweg; 

 Een riolering van Aquafin net ten oosten van de R4 Oost; 
 

 

Figuur 53: Nutsleidingen t.h.v. knoop O9 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

1 AFWEGING VARIANTEN VOOR KNOOP O9 

1.1 INLEIDING 

1.1.1 Af te wegen varianten 

Voor knoop O9 worden volgende varianten tegen mekaar afgewogen: 

 Variant 1: een volledig conflictvrije oplossing; 
o 1A: inrichting met viaducten 
o 1B: inrichting met viaduct en tunnel 

 Variant 2: een geoptimaliseerde kruising met VRI; 

 Variant 3: een rotonde; 

 Variant 4: een viaduct tussen noordelijke en zuidelijke tak + VRI; 

 Variant 5: een turboverkeersplein. 
 

1.1.2 Selectie concepten o.b.v. uitsluitingscriteria 

Er werden in de loop van het proces tal van concepten besproken. Onderstaand worden alle 
besproken concepten kort toegelicht en meteen geëvalueerd op basis van de 3 uitsluitingscriteria. De 
concepten worden onderstaand geëvalueerd op 3 uitgangspunten: 
 
1. Ruimtelijke inpasbaarheid:  

De inrichting van de knoop dient maximaal voorzien te worden binnen de zones die hiervoor 
volgens het gewestplan en de GRUP's voorzien zijn (cf. Randvoorwaarden). Innames buiten deze 
zone mogen geen aanleiding geven tot de noodzaak van een nieuwe GRUP of tot 
gebouwonteigeningen. 
 

2. Verkeersafwikkeling:  
Een aftoetsing van de verkeersafwikkeling van rotondes en verkeerslichten moet aan 
onderstaande maximale belastingspercentages voldoen: 

 In geval van rotonde: maximale belasting van alle takken van de rotonde tot 80% (evaluatie 
met Bovy) 

 In geval van verkeerslichten: maximale belasting van de capaciteit van het verkeerslicht tot 
90% bij een cyclustijd van 120s (evaluatie met Intersection Capacity Utilization (ICU)). 

Bij de evaluaties van de kruispunten wordt gerekend met de intensiteiten uit het macromodel 2020 
(cf. 2.9.2.2) én wordt aangenomen dat alle bypasses (zowel bij VRI als bij rotonde) in gebruik zijn. 
Bij verdere uitwerking kan dan later nog een bypass met weinig meerwaarde geschrapt worden. 
 

3. Technische uitvoerbaarheid 
De hellingen (op- en afrijdende) van bruggen en tunnels, bochtstralen i.f.v. zichtbaarheid, vrije 
hoogtes voor diverse modi van ongelijkvloerse oplossingen worden beoordeeld. De realisatie van 
landhoofden, keerwanden en U-bakken zijn aandachtspunten voor tijdens de uitwerking. Voor 
gelijkvloerse oplossingen is dit uitsluitingscriterium niet aan de orde. 

1.1.3 Afweging weerhouden concepten o.b.v. afwegingscriteria 

De o.b.v. de uitsluitingscriteria weerhouden concepten worden verder ten opzichte van elkaar 
afgewogen op basis van een set afwegingscriteria:  
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 Ruimtelijke doelstellingen 

 Minimale interactie met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
 Nieuwe Westlede moet mogelijk blijven na afstemming met dit project 
 Invulling zone openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen beperken naast inname 

door Nieuwe Westlede en 2 aanpalende lijnvormige infrastructuren. 

 Ruimtelijke impact op de tuinwijk Kromme Boom tot een minimum beperken 

 Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik - minimale footprints en restruimtes 

 Streven naar eenvormigheid bij ontwerp van de infrastructuren op de R4 Oost 

 Ruimtelijk visuele impact  

 Verkeerskundige doelstellingen 

 Vertaling wegencategorisering 

 Regionaal doorgaand verkeer beperken op R4 Oost en N424 

 Robuustheid 

 Verkeersveiligheid 

 Risico’s bij calamiteiten 

 Technische doelstellingen 

 Maximaal behoud bestaande fietssnelweg naast R4 oost 

 Interactie met nutsleidingen (cf. infrastructurele randvoorwaarden) 

 Complementariteit met Sifferverbinding: uitgangspunt is geen rekening te houden met het 
Siffertracé. Echter wanneer met minimale financiële impact een inspanning kan gedaan 
worden voor het behoud ervan dient dit te worden meegenomen. Complementariteit 
wordt nagegaan o.b.v. variante A uit de technische haalbaarheidsstudie, toen gekozen 
als voorkeursvariant. (Cf. Figuur 32 infra) 

 Financiële doelstelling 

 Kostprijs 
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1.2 VARIANT 1 – VOLLEDIG CONLICTVRIJE OPLOSSING 

1.2.1 Concept 

De drie takken – alle primaire wegen II – verknopen volledig conflictvrij met elkaar. Daarbij wordt de 
verbinding van de N424 naar de R4 Oost (beide J.F. Kennedylaan) op een viaduct gelegd. De 
hellingen van dit viaduct zijn beide 180m lang aan een hellingspercentage van 4%. 
 
De verbinding van de R4 Oost (noordelijke tak) naar de R4 – D. Eisenhowerlaan kruist de andere 
takken eveneens ongelijkvloers. Dat kan door deze tak ofwel op een viaduct te leggen, ofwel in een 
tunnel te steken. 
Ingeval van een viaduct gaat de verbinding over het voornoemde viaduct N424 – R4 Oost en de 
bestaande brug van de Gentstraat. Dit veronderstelt hellingen van 279m aan de noordzijde en 274m 
aan de zuidzijde, telkens aan 5% hellingspercentage. 
Ingeval van een tunnel, loopt de verbinding van de R4 Oost naar de R4 – D. Eisenhowerlaan onder 
alle andere takken door. In dat geval zijn voor de tunnel hellingen van 187m nodig, telkens aan 4% 
hellingspercentage. 
De andere takken van de knoop blijven gelijkvloers liggen en interfereren niet met elkaar. 
 

 

Figuur 54: Knoop O9 – variant 1A – concept met twee viaducten 
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Figuur 55: Knoop O9 – variant 1B – concept met een viaduct en een tunnel 
 

1.2.2 Toetsing aan uitsluitingscriteria 

1.2.2.1 Ruimtelijke inpasbaarheid 

In functie van de ruimtelijke inpassing van het concept voor knoop O9, en meer bepaald de juridische 
grenzen/zones zoals vastgelegd in de relevante GRUPs en het gewestplan (zie inleiding), wordt het 
concept getoetst aan deze grenzen/zones. Bovendien worden de bestaande fietssnelweg en 
sporenbundel in het westen (havenzijde) en de bestaande brug van de Gentstraat (in het oosten) als 
randvoorwaarden beschouwd. 
Wanneer deze grenzen/zones worden uitgezet op het concept met een volledig conflictvrije oplossing, 
kan worden vastgesteld dat de meeste infrastructuur zowel in variant 1A als in variant 1B binnen de 
contouren van de relevante GRUPs vallen. Enkel het viaduct op de verbinding N424 – R4 Oost valt 
deels in het gebied tussen de R4 Oost en de Gentstraat dat als gebied voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen werd geduid. Mits optimalisatie van deze verbinding, kan interferentie 
wel worden vermeden. Idem voor de rijstroken van de R4 – R. Eisenhowerlaan richting A14/E17. 
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Figuur 56: Knoop O9 – variant 1A – ruimtelijke inpassing 
 

1.2.2.2 Verkeersafwikkeling 

De inschatting van de verkeersafwikkeling gebeurt op basis van de gegevens uit het macromodel voor 
de situatie 2020 na realisatie van het project R4WO (cf. infra). Er wordt gekeken naar de avondspits. 
Aangezien alle verbindingen conflictvrij gerealiseerd worden, zullen er t.h.v. de knoop geen problemen 
verwacht worden. Belangrijker in het functioneren van de knoop zijn evenwel de locaties waar de 
doorgaande verkeersstromen samen komen met de invoegende verkeersstromen. Naargelang de 
verkeersafwikkeling daar, zal er al dan niet terugslag ontstaan naar de doorgaande stromen. 

1.2.2.3 Technische realiseerbaarheid 

Deze oplossing omvat ongelijkvloerse kruisingen en wordt daarom beoordeeld op technische 
realiseerbaarheid. Op basis van de berekende hellingen en bochtstralen kan gesteld worden dat deze 
oplossing technisch realiseerbaar is. De realisatie van de landhoofden vergt tijdens uitwerking 
voldoende aandacht maar is niet onoverkomelijk. 

1.2.2.4 Besluit uitsluitingscriteria 

Variant 1 – de volledig conflictvrije oplossing - kan meegenomen worden voor evaluatie en afweging 
t.o.v. de andere varianten aangezien het geen negatief advies krijgt op basis van bovenstaande 
uitsluitingscriteria. Dit geldt voor zowel variant 1A (viaducten) als variant 1B (viaduct en tunnel). 
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1.2.3 Evaluatie 

1.2.3.1 Ruimtelijke doelstellingen 

Interactie met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen die interfereren met deze ongelijkvloerse oplossing voor de 
knoop (ongeacht de keuze voor tunnel of viaduct op de verbinding Zelzate – A14/E17). 
Wel moet rekening worden gehouden met de geplande doortrekking van de waterloop Westlede. Die 
loopt vanuit het oosten door de gemeente Lochristi en zou ten noorden van de R4 – D. 
Eisenhowerlaan worden doorgetrokken richting Sifferdok. Volgens de laatste documenten zou deze 
doortrekking gebeuren ter hoogte van Driezwaantjes, ten noorden van knooppunt O9 en derhalve niet 
in conflict komen met de geplande infrastructuur. Onder de R4 – J.F. Kennedylaan en de 
spoorlijnenbundel zijn reeds onderdoorgangen voorzien. Als optimalisatie van het viaduct kan er nog 
voor gezorgd worden dat dit zo dicht mogelijk bij de R4 komt te liggen zodat er minimale impact is op 
de zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen waar de Nieuwe Westlede volgende de 
laatste plannen in komt te liggen. Zo vormt dit zeker geen probleem.  
 
Grondinname (Restruimte – footprint – interactie bestaande ruimtelijke functies) 
Variant 1A, met twee viaducten, heeft in de lengte een belangrijke ruimte-inname. Beide viaducten 
vereisen de nodige aanloophellingen. Deze van het viaduct op de verbinding Zelzate – A14/E17 (op 
niveau +2) zijn de langste, resp. 274m en 279m op de noordelijke en oostelijke tak. Op de zuidelijke 
tak is de helling van het viaduct op de verbinding Gent – Zelzate (op niveau +1) zo’n 140m. De 
realisatie van deze hellingen, met taluds, gewapende grond of keerwanden, vereist een extra breedte 
maar laat wel toe om de zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen quasi volledig te 
vrijwaren. De wegenis zou binnen de contour van de bestaande wegenis kunnen blijven waardoor ook 
de percelen van de tuinwijk ‘Kromme Boom’ niet in het gedrang komen. Aansluitend op de 
hellingbanen moeten ook de nodige in- en uitvoegstroken worden voorzien, om te kunnen uitwisselen 
tussen de bypasses en de doorgaande rijbanen. Rekening houdend met een ontwerpsnelheid van 
100km/u betekent dit nog eens 290m extra bij invoegstroken en 200m bij uitvoegstroken. Over deze 
afstand moet m.a.w. rekening worden gehouden met 2 rijstroken + 1 oprit/invoegstrook of 
uitrit/uitvoegstrook + pechstrook. Op de oostelijke tak (D. Eisenhowerlaan) moet bovendien rekening 
worden gehouden met de eerstvolgende op- en afrit Schansakker. De uiteinden daarvan liggen op 
±520m van de brug van de Gentstraat. Tussen de uiteinden van de op- en afrit en het voorziene 
viaduct is slechts een kleine 250m voorhanden. Dat is te kort voor een invoegstrook (voor verkeer 
komende van Gent richting A14/E17), maar net genoeg voor een weefvak. De invoegstrook van de 
N424 naar de A14/E17 zal m.a.w. overgaan in de uitvoegstrook voor het complex Schansakker. 
Omgekeerd geldt dit ook voor de oprit van Schansakker en de uitvoegstrook richting R4 Oost (J.F. 
Kennedylaan). 
Bij variant 1B zijn – telkens in combinatie met de benodigde in- en uitvoegstroken – de hellingen van 
het viaduct Gent – Zelzate (beide 180m) bepalend voor de zuidelijke en noordelijke tak. Ook hier kan 
de zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen en de tuinwijk ‘Kromme Boom’ 
gevrijwaard blijven. De tunnel op de rijrichting Zelzate ) A14/E17 is dan weer bepalend voor de 
oostelijke tak. Het einde van de hellingbaan van de tunnel komt echter minder ver dan het viaduct uit 
variant 1A, waardoor de inpassing en combinatie met het complex Schansakker zonder problemen 
kan. 
Door het garanderen van een minimumsnelheid van 70km/u op de bypasses, ontstaan in beide 
varianten ook grote bochtstralen op die bypasses. Daardoor nemen beide varianten t.h.v. de knoop 
ook in de breedte een grote ruimte in beslag en ontstaan er bijgevolg ook grote restruimtes tussen de 
verschillende rijvakken. 
 
Ruimtelijke/visuele impact 
Bij variant 1A zal vooral het viaduct op niveau +2 een belangrijke visuele impact hebben op de 
omgeving. Gelet op de hoogte van het viaduct (min. ±18m boven maaiveldniveau) zal dit immers een 
sterk beeldbepalend element worden, naast het reeds bestaande beeld van de silo’s van Eurosilo. Het 
viaduct op niveau +1 zal even hoog komen als de bestaande brug van de Gentstraat en daarom 
slechts een beperkte impact hebben. 
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Bij variant 1B wordt ook een viaduct voorzien, maar dit zal zich op hetzelfde niveau bevinden als de 
bestaande brug van de Gentstraat. Daardoor zal de bestaande ruimtelijk-visuele impact in totaal 
kleiner zijn dan in variant 1A.  In tegenstelling tot de brug van de Gentstraat, die door de met groen 
beklede landhoofden deels opgaat in de omgeving, zal het nieuwe viaduct niet van brede landhoofden 
met taluds voorzien kunnen worden. Om de ruimte-inname tot een minimum te beperken, zal 
geopteerd moeten worden voor landhoofden met gewapende gronden of keerwanden. Het viaduct zal 
daardoor ook sterker opvallen in het wegbeeld dan de brug van de Gentstraat. 
 
Conformiteit met knoop O4 als poort op de primaire weg II 
De wegencategorisering van het RSV selecteert het gedeelte van de R4 Oost tussen de aansluiting 
op de A11/E34/N49, dit is in feite knoop O4 (rotonde Cosmos), en de knoop O9 als primaire weg II. 
De hoofdfunctie van dit weggedeelte – het verzamelen op Vlaams niveau – heeft in dit geval 
betrekking op de haven van Gent. Beide uiteinden van het segment, knopen O4 en O9, vormen als 
het ware de poorten van de primaire weg II en dus de poorten tot de haven. In die zin worden beide 
knopen idealiter op eenzelfde manier vormgegeven. Rekening houdend met de visie om op het 
primaire II-gedeelte van de R4 Oost regionaal doorgaand verkeer (o.a. van A11/E34/N49 naar 
A14/E17 en omgekeerd) te ontmoedigen, werd knoop O4 als rotonde vormgegeven. De knoop vormt 
in die zin een soort filter. De configuratie van varianten 1A en 1B, waarbij alle bewegingen volledig 
conflictvrij en ongelijkvloers gebeuren, komt dan ook niet overeen met de vormgeving van O4. De 
ongelijkvloerse oplossing vormt in die zin ook geen filter op de doorgaande stromen. Door de 
conflictvrije bewegingen die er mogelijk zijn, zou gesteld kunnen worden dat de verkeersdeelnemer 
amper merkt dat hij deze ‘poort’ gepasseerd is.  
 

1.2.3.2 Verkeerskundige doelstellingen 

Conformiteit met categorisering 
De wegencategorisering van het RSV selecteert het gedeelte van de R4 Oost tussen de aansluiting 
op de A11/E34/N49 (knoop O4 – rotonde Cosmos) en de knoop O9 als primaire weg II. Ook het 
gedeelte van de R4 tussen knoop O9 en de A14/E17 (D. Eisenhowerlaan) en de N424 (J.F. 
Kennedylaan – Vliegtuiglaan – Afrikalaan) tussen O9 en de geplande Verapazbrug (toekomstige R40) 
zijn als primaire wegen II geselecteerd. Aan O9 verknopen m.a.w. drie wegen met een gelijkwaardige 
functie. De uitwisseling tussen de verschillende takken moet m.a.w. op een gelijkwaardige manier 
worden gefaciliteerd. In beide ongelijkvloerse varianten 1A en 1B is dit ook mogelijk.  
Het verkeer van A14/E17 naar A11/E34/N49 (Zelzate) en omgekeerd wordt door deze inrichting 
echter niet ontmoedigd wat regionaal doorgaand verkeer toelaat en tegenstrijdig is aan de principes 
ter zake. Ook voor de as A14/E17 naar N424 (Gent) en Zeeschipstraat geldt hetzelfde besluit. 
 
Robuustheid 
Variant 1 kan het verkeer verwerken conform de capaciteit van de toeleidende wegen. Zoals 
algemeen gesteld voor alle varianten kunnen deze een toename van ongeveer 25% aan t.o.v. de 
intensiteiten voorspeld voor 2020. Om terugslag te voorkomen dienen de rijstroken wel correct 
gedimensioneerd te worden ter hoogte van de invoegbewegingen. 
 
Verkeersveiligheid 
Op de plaatsen waar de invoegstroken van de bypasses samenkomen met de doorgaande rijstroken 
bestaan potentiële conflicten. Op sommige samenvoegingen is de zichtbaarheid ook iets minder 
(viaduct wordt samengevoegd met rijstrook op MV-peil). Dit komt tweemaal voor bij de viaduct 
oplossing (1A) en éénmaal bij de viaduct-tunnel combinatie (1B). 
De inrichting laat toe om een meer continue snelheid aan het houden waardoor kop-staart 
aanrijdingen minder waarschijnlijk zijn, maar waardoor bochten ook aan hogere snelheden genomen 
worden. Door de niveauverschillen in dit concept en de beperktere zichtafstanden die daarmee 
samengaan, moet de snelheid zeker onder controle gehouden worden om de veiligheid niet in het 
gedrang te brengen. 
Bij de variant met tunnel (1B) zullen de zichtafstanden bovendien kleiner zijn dan bij een viaduct. 
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Risico’s bij calamiteiten 
Indien een viaduct afgesloten wordt omwille van een probleem valt een ganse verbinding tussen twee 
takken weg. Dit kan voorkomen voor de verbinding Gent – Zelzate of Zelzate – A14/E17. De 
geblokkeerde verkeersstroom moet in dat geval omgeleid worden via een andere knoop (resp. D. 
Eisenhowerlaan en N424) wat daar een extra belasting veroorzaakt.  
De gevolgschade van een calamiteit op een viaduct of in een tunnel (bv. Brand) kan veel groter zijn 
dan bij de wegenis op maaiveldniveau. Bij uitvoering van herstellingswerken aan het wegdek op het 
viaduct of in de tunnel (bv. in navolging van een ongeval) moet de verkeersstroom omgeleid worden 
omdat de hele verbinding daardoor wegvalt. 
Indien zich een ongeval voordoet t.h.v. de samenvoeging van twee stromen, dan impliceert dit ook 
meteen potentiële consequenties op beide takken. Hierdoor kan de doorstroming van de twee takken 
beperkt worden of onmogelijk zijn. 

1.2.3.3 Technische doelstellingen 

Complementariteit met Sifferverbinding 
Heel wat infrastructuur van deze oplossing is niet compatibel met de voorkeursvariant voor de 
Sifferverbinding.  
De beide viaducten uit variant 1A (2 viaducten) zijn niet bruikbaar in de oplossing voor de 
Sifferverbinding en ook de andere verbindingsbogen zullen slechts in beperkte mate herbruikt kunnen 
worden. Voor het hoogste viaduct kunnen de pijlers quasi niet buiten het tracé van de Sifferverbinding 
geplaatst worden én zal de helling aan de kant E17 ook moeilijk in te plannen zijn zonder interferentie. 
Voor de verbinding Gent – Zelzate kunnen de pijlers van het viaduct mogelijks wel afgestemd worden, 
doch voor de helling komende uit Gent is de kans op interferentie heel groot. 
 

  

Figuur 57: Knoop O9 – variant 1A – vergelijking met voorkeursvariant Sifferverbinding 
In variant 1B (tunnel en viaduct) kunnen het viaduct en de tunnel niet herbruikt worden. Voor het 
viaduct gelden dezelfde bemerkingen als bij variant 1A. De tunnel geeft zeker interferentie en kan niet 
behouden blijven.  

         

Figuur 58: Knoop O9 – variant 1B – vergelijking met voorkeursvariant Sifferverbinding 
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Interactie met fietssnelweg 
Dit concept heeft geen interactie met de fietssnelweg net ten westen. De fietssnelweg hoeft niet 
verplaatst/verschoven te worden. 
 
Interactie met nutsleidingen 
Ingeval twee viaducten worden voorzien, is er geen interactie met de Fluxys- en Elia-leidingen ten 
westen van de R4 Oost. Ook met de riolering ten oosten van de R4 Oost is er niet meteen een 
knelpunt. Wel moet bij de inplanting van de pijlers van de viaducten rekening gehouden worden met 
de leidingen. 
Ingeval er een tunnel wordt voorzien is er wel een belangrijke interactie met de riolering (persleiding) 
van Aquafin en een HS-kabel. 

1.2.3.4 Financiële doelstellingen 

De kostprijs voor deze variant wordt op basis van huidige kennis en het conceptniveau geraamd op 
25M€ excl. BTW in geval van viaducten en 21M€ excl. BTW in geval van viaduct en tunnel. 

1.3 

1.3 VARIANT 2 – OPTIMALISATIE KRUISING MET VRI 

1.3.1 Concept 

De bestaande met verkeerslichtengeregelde kruising wordt geoptimaliseerd. Het kruispunt wordt 
ruimer uitgevoerd en waar nodig (i.f.v. de verkeersstromen) worden extra rijstroken voorzien: 

 Komende van Zelzate (R4 Oost) één rijstrook rechtdoor (als bypass naast de kruising met 
verkeerslichten) en drie rijstroken linksaf; 

 Komende van de A14/E17 (R4 – D. Eisenhowerlaan): drie rijstroken linksaf en 2 rijstroken 
rechtdoor (bypass naast de kruising met verkeerslichten); 

 Komende van Gent: 2 rijstroken rechtdoor en 2 rijstroken rechtsaf (bypass naast de kruising 
met verkeerslichten). 

 

 

Figuur 59: Knoop O9 – variant 2 – concept 
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1.3.2 Toetsing aan uitsluitingscriteria 

1.3.2.1 Ruimtelijke inpasbaarheid 

Ter hoogte van het kruispuntvlak is er voldoende ruimte beschikbaar om het concept ingepast te 
krijgen, rekening houdend met de randvoorwaarden uit de relevante GRUPs en de reeds aanwezige 
infrastructuur (fietssnelweg en sporenbundel in het westen, en de brug van de Gentstraat in het 
oosten). 
 

1.3.2.2 Verkeersafwikkeling 

Als knoop O9 een geoptimaliseerde vorm zou aannemen van de huidige configuratie, dan zouden de 
stromen er als volgt uitzien. 
 

 

Figuur 60: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO (maatgevende 

avondspits knoop O9)  
 
Op basis van bovenstaande gegevens kan een berekening van de ‘intersection capacity utilization’ 
uitgevoerd worden. Het resultaat hiervan is dat de bezetting van het kruispunt 3% hoger zou liggen 
dan wat de capaciteit aankan (103,2%). Dit leidt tot opbouwende wachtrijen en lange wachttijden. 
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Bij een capaciteitsbenutting die hoger is dan 90%5 (cf. inleiding) wordt deze als ontoereikend 
beschouwd voor een kruispunt ingericht met VRI. Daarom kan deze variant op basis van voorgaande 
berekening niet weerhouden worden i.f.v. verdere evalautie. 

1.3.2.3 Technische realiseerbaarheid 

Het betreft hier een gelijkgrondse kruising, zodat er geen specifieke maatregelen van toepassing zijn. 
Dit concept is technisch realiseerbaar. 

1.3.2.4 Besluit uitsluitingscriteria 

Variant 2 – de geoptimaliseerde kruising met VRI - kan niet meegenomen worden voor evaluatie 
aangezien de verkeersafwikkeling ontoereikend is. Een evaluatie o.b.v. de afwegingscriteria is daarom 
niet aan de orde. 

1.4 VARIANT 3 – ROTONDE 

1.4.1 Concept 

Er wordt op gelijkvloers niveau een grote rotonde (met binnenstraal van 50m) voorzien. De drie takken 
van de knoop – de R4 Oost (J.F. Kennedylaan), de R4 – D. Eisenhowerlaan en de N424 (J.F. 
Kennedylaan) – takken met twee rijstroken aan op de rotonde. Aan alle takken worden bypasses 
voorzien voor rechts afslaand verkeer, zodat een passeerbaanrotonde ontstaat. 
 

                                                      
5 Voor knooppunt W9 worden afwijkende criteria gebruikt omwille van de erg hoge intensiteiten die vastgesteld zijn voor 2020. 
Dit zou anders niet toelaten om tot een werkbaar concept te komen. 
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Figuur 61: Knoop O9 – variant 3 – concept 
 

1.4.2 Toetsing aan uitsluitingscriteria 

1.4.2.1 Ruimtelijke inpasbaarheid 

Bij de inpassing van de rotonde met bypasses zijn de fietssnelweg en de achterliggende spoorlijnen 
aan havenzijde opnieuw een vast gegeven. Ook de brug van de Gentstraat in het oosten is 
richtinggevend voor de inpassing. De verschillende takken van de D. Eisenhowerlaan moeten immers 
rekening houden met de bestaande brugpijlers. Uiteraard dient ook rekening te worden gehouden met 
de juridische grenzen/zones zoals die in de inleiding werden beschreven. 
 
Het concept valt voor het overgrote deel binnen de contouren van de relevante GRUPs voor de 
Afbakening van het zeehavengebied van Gent (gele lijnen op onderstaande figuur). Enkel de bypass 
van de R4 – D. Eisenhowerlaan naar de R4 Oost valt langs de brug van de Gentstraat een stukje 
buiten die contouren. De verbinding snijdt daardoor een stuk in het gebied tussen de R4 Oost en de 
Gentstraat, dat in het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent als gebied voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen werd aangeduid (rode lijnen op de figuur). Bovendien snijdt deze tak 
van de knoop ook door de zuidelijke kant van de tuinwijk De Kromme Boom aan de Wolfput. 
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Figuur 62: Knoop O9 – variant 3 – ruimtelijke inpassing 
 

1.4.2.2 Verkeersafwikkeling 

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersafwikkeling, wordt opnieuw gebruik gemaakt 
van de gegevens uit het macromodel voor de avondspits in de situatie 2020 na realisatie van het 
project R4WO (zie figuur en tabel in de inleiding). Deze gegevens worden in onderstaande figuur 
geprojecteerd op het concept. 
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Figuur 63: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO (maatgevende 

avondspits knoop O9) bij variant 3 (rotonde) 
 
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen voor de maatgevende avondspits volgende 
vaststellingen worden gedaan: 

 Bij een rotonde oplossing zijn bypasses zeker nodig aangezien deze aanzienlijke 
hoeveelheden van het verkeer vervoeren.  

 De rotonde is op alle segmenten zwaar belast. 

 De hoogste belasting van de rotonde komt voor op het segment tussen R4 Zelzate en R4 
Gent. 

 
De intensiteiten voor 2020 geven een maximale belasting van de takken tot 161% tijdens de 
avondspits berekend met de formule van Bovy en rekening houdend met een dubbelstrooksrotonde 
met bypasses. De hoogste belasting tussen twee aansluitingen bedraagt 121%. Een rotonde op deze 
locatie zou dus voor problemen zorgen gezien de verkeersafwikkeling op alle takken een 
overbelasting meebrengt, rekening houdend met de intensiteiten zoals voorzien voor 2020. Op basis 
van de conflictbelasting is daarom ook het advies dat een rotonde in dit geval geen oplossing biedt. 
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Figuur 64: Conflictpuntbelasting dubbelstrook-rotonde knoop O9 – AS 
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Figuur 65: Capaciteitsformule van Bovy voor dubbelstrooksrotonde knoop O9 – AS 
 

1.4.2.3 Technische realiseerbaarheid 

Het betreft hier een gelijkgrondse kruising, zodat er geen specifieke maatregelen van toepassing zijn. 
Dit concept is technisch realiseerbaar. 

1.4.2.4 Besluit uitsluitingscriteria 

Variant 3 – Rotonde - kan niet meegenomen worden voor evaluatie aangezien de verkeersafwikkeling 
ontoereikend is. Een evaluatie o.b.v. de afwegingscriteria is daarom niet aan de orde. 
 

1.5 

1.5 VARIANT 4 – VIADUCT NOORDELIJKE EN ZUIDELIJKE TAK + VRI 

1.5.1 Concept 

In deze variant wordt een viaductoplossing voorgesteld voor het verkeer van de N424 naar de R4 
Oost (beide J.F. Kennedylaan). Dit veronderstelt aan beide zijde hellingen van 180m aan 4%. 
In omgekeerde rijrichting is er gelijkvloers een bypass voorzien, die de knoop ontziet. 
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Figuur 66: Knoop O9 – variant 4 – concept 
 
Bypasses zijn ook voorzien van de N424 naar de R4 – D. Eisenhowerlaan, en van de R4 – D. 
Eisenhowerlaan naar de R4 Oost (J.F. Kennedylaan). De verbinding van de R4 Oost naar de R4 – D. 
Eisenhowerlaan, en deze van de N424 naar de R4 – D. Eisenhowerlaan kruisen mekaar gelijkvloers 
tussen de brug van de Gentstraat en het nieuwe viaduct op de verbinding Gent-Zelzate. Op deze 
kruising worden verkeerslichten geplaatst. 
 
In plaats van de verbinding van N424 naar R4 (beide J.F. Kennedylaan) door middel van een viaduct 
te realiseren, bestaat ook de mogelijkheid om de andere takken te verbinden met een viaduct. Hierbij 
worden de variant 4B en 4C in overweging genomen.  

- Variant 4B: viaduct tussen R4 – J.F. Kennedylaan en R4 – D. Eisenhowerlaan 
- Variant 4C viaduct tussen R4 – D. Eisenhowerlaan  en N424 – J.F. Kennedylaan  
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Figuur 67: Knoop O9 - variant 4B - concept 
 

 

Figuur 68: Knoop O9 - variant 4C - concept 
 
Varianten 4B en 4C werden bekeken naar hun technische haalbaarheid, maar bleken ontoereikend 
omwille van de nabijheid van de Gentstraat (brug). Het viaduct kan in beide varianten onvoldoende 
snel dalen om tijdig onder de brug van de Gentstraat te geraken. Deze varianten worden daarom niet 
verder meegenomen. 
Ook werd voor alle varianten bekeken of de viaducten kunnen vervangen worden door tunnels. Deze 
optie zorgt er echter voor dat de kostprijs steeds hoger ligt dan bij de inrichting met viaduct. Bovendien 
is er ook interactie met de toekomstige Sifferverbinding. De mate van interactie hangt af van variant 
tot variant, maar is steeds negatief. Het gebruik van tunnels wordt daarom niet verder in rekening 
genomen.  
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1.5.2 Toetsing aan uitsluitingscriteria 

1.5.2.1 Ruimtelijke inpasbaarheid 

Ook in deze variant werd rekening gehouden met de relevante juridische grenzen/zones uit de 
GRUPs enerzijds en met de fietssnelweg en spoorlijnen aan havenzijde en de brug van de Gentstraat 
in het oosten anderzijds. 
Het concept valt net binnen de contouren van de GRUPs voor de Afbakening van het zeehavengebied 
Gent en heeft daardoor ook geen interferentie met het gebied voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen (tussen R4 Oost en de Gentstraat) dat i.k.v. het GRUP Afbakening 
grootstedelijk gebied Gent werd uitgetekend. Ook de tuinwijk De Kromme Boom wordt in dit concept 
gevrijwaard. 
 

 

Figuur 69: Knoop O9 – variant 4(A) – ruimtelijke inpassing 
 

1.5.2.2 Verkeersafwikkeling 

Als knoop O9 zou ingericht worden met een viaduct tussen de zuidelijke en de noordelijke tak, en de 
plaatsing van een VRI tussen de takken A14/E17 – Gent en Zelzate – A14/E17, dan zouden de 
stromen er als volgt uitzien. 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_301 O9 - VERSIE 03.DOC pag. 79 | 106 

 

 

Figuur 70: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO (maatgevende 

avondspits knoop O9) bij variant 4 
 
Op basis van bovenstaande gegevens kan een doorrekening van de ‘intersection capacity utilization’ 
gemaakt worden. De berekening geeft aan dat met de verwachte intensiteiten 88% van de capaciteit 
wordt gebruikt op het kruispunt met VRI. Omdat er vanaf 80% al verzadiging optreedt, leidt dit echter 
al tot significante wachtrijvorming met gemiddelde wachttijden tussen 55 en 80 seconden. Het 
criterium dat hier gesteld wordt voor een kruispunt met VRI is een maximale bezettingsgraad van 
90%. Aangezien deze variant daar net onder valt, kan deze verder meegenomen worden. 
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1.5.2.3 Technische realiseerbaarheid 

Deze oplossing omvat een ongelijkvloerse kruising en wordt daarom beoordeeld op technische 
realiseerbaarheid. Op basis van de berekende hellingen en bochtstralen kan gesteld worden dat deze 
oplossing technisch realiseerbaar is. De realisatie van de landhoofden vergt tijdens uitwerking 
voldoende aandacht maar is niet onoverkomelijk. 

1.5.2.4 Besluit uitsluitingscriteria 

Variant 4 – deels conflictvrij, deel VRI - viaduct - kan meegenomen worden voor evaluatie en afweging 
t.o.v. de andere varianten aangezien het geen negatief advies krijgt op basis van bovenstaande 
uitsluitingscriteria.  
 

1.5.3 Evaluatie 

1.5.3.1 Ruimtelijke doelstellingen 

Interactie met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen die interfereren met deze ongelijkvloerse oplossing voor de 
knoop (ongeacht de keuze voor tunnel of viaduct op de verbinding Zelzate – A14/E17). 
Net als bij vorige varianten moet wel rekening worden gehouden met de geplande doortrekking van de 
waterloop Westlede (vanuit Lochristi ten noorden van de R4 – D. Eisenhowerlaan richting Sifferdok). 
Bij de oplossing met het viaduct zal de inplanting van de brugpijlers vermoedelijk niet in conflict komen 
met de Nieuwe Westlede volgens de laatste plannen. 
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Grondinname (Restruimte – footprint – interactie bestaande ruimtelijke functies) 
Bij deze variant zijn de hellingen van het viaduct Gent – Zelzate (beide 180m) bepalend voor de 
zuidelijke en noordelijke tak. De realisatie van deze hellingen, met taluds, gewapende grond of 
keerwanden, vereist een extra breedte. De zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen 
zou er evenwel niet door in het gedrang komen. Omdat de wegenis binnen de contouren van de 
huidige wegenis blijft zullen de percelen van de tuinwijk ‘Kromme Boom’ ook gevrijwaard blijven. 
Aansluitend op de hellingbanen moeten ook de nodige in- en uitvoegstroken worden voorzien, om te 
kunnen uitwisselen tussen de bypasses en de doorgaande rijbanen. Rekening houdend met een 
ontwerpsnelheid van 100km/u betekent dit nog eens 290m extra bij invoegstroken en 200m bij 
uitvoegstroken. Over deze afstand moet m.a.w. rekening worden gehouden met 2 rijstroken + 1 
oprit/invoegstrook of uitrit/uitvoegstrook + pechstrook. 
Door het garanderen van een minimumsnelheid van 70km/u op de bypasses, ontstaan in deze variant 
grote bochtstralen op die bypasses. Daardoor neemt de variant t.h.v. de knoop ook in de breedte een 
grote ruimte in beslag en ontstaan er bijgevolg ook grote restruimtes tussen de verschillende rijvakken 
die weinig invulling kunnen krijgen. De zone ten noorden van de bypass Gent – E17 is iets groter 
zodat hier eventueel een betere invulling mogelijk is. 
 
Ruimtelijke/visuele impact 
Het voorziene viaduct zal zich op hetzelfde niveau bevinden als de bestaande brug van de Gentstraat.  
In tegenstelling tot de brug van de Gentstraat, zal het nieuwe viaduct niet van brede landhoofden met 
taluds voorzien kunnen worden. Om de ruimte-inname tot een minimum te beperken, zal geopteerd 
moeten worden voor landhoofden met gewapende gronden of keerwanden. Het viaduct zal daardoor 
ook sterker opvallen in het wegbeeld dan de brug van de Gentstraat. 
 
Conformiteit met knoop O4 als poort op de primaire weg II 
De deels ongelijkvloerse configuratie van deze variant komt niet overeen met de rotonde-oplossing op 
knoop O4. De kruisingen op maaiveldniveau zijn bovendien met een VRI geregeld. Het primaire II-
gedeelte van de R4 Oost wordt op die manier niet duidelijk en eenduidig ruimtelijk afgebakend. 
Doordat heel wat bewegingen conflictvrij kunnen gebeuren (enkel de bewegingen Zelzate – A14/E17 
en A14/E17 – Gent kruisen elkaar gelijkvloers), kan deze oplossing hiervoor ook niet als een filter 
functioneren. Voor sommige bewegingen treedt de barrièrewerking wel op wanneer het verkeer even 
moet stoppen voor de VRI. Daarom kan gesteld worden dan deze inrichting in beperkte mate een 
poort tot de Haven vormt. 

1.5.3.2 Verkeerskundige doelstellingen 

Conformiteit met categorisering 
Conform de wegencategorisering, verknopen aan O9 drie wegen met een gelijkwaardige functie 
(primaire wegen II). De uitwisseling tussen de verschillende takken moet m.a.w. op een gelijkwaardige 
manier worden gefaciliteerd. Dit is in deze variant echter niet het geval: bepaalde bewegingen kunnen 
conflictvrij en zeer vlot gebeuren, terwijl twee andere takken gelijkvloers kruisen middels een VRI. 
 
Verkeer van de A14/E17 naar A11/E34/N49 (en Nederland) wordt in variant 4A niet ontmoedigd. Deze 
beweging kan immers rekenen op de verbinding via een bypass. In de omgekeerde richting kan de 
VRI wel sturend werken i.f.v. de gewenste categorisering. Ook de uitwisseling van verkeer Gent-
Zelzate en omgekeerd kan ongehinderd verlopen d.m.v. een bypass of viaduct. 
Verkeer vanuit de Zeeschipstraat en de N424 richting A14/E17 wordt door variant 4A ook niet 
ontmoedigd omdat dit verkeer via een bypass verloopt. In de omgekeerde richting kan de VRI wel 
sturend werken i.f.v. de gewenste categorisering. Ook de uitwisseling van verkeer Zeeschipstraat – 
A11/E34/N49 en omgekeerd kan ongehinderd verlopen via een viaduct of bypass. 
 
Robuustheid 
Bij de uitsluitingscriteria wordt meegegeven dat de capaciteitsbezetting van het kruispunt ongeveer 
88% zal bedragen bij de intensiteiten 2020. Dit laat slechts een beperkte ruimte voor toename. 
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Verkeersveiligheid 
Op de plaats waar de invoegstrook van het viaduct samenkomt met de rijstroken vanaf A14/E17 
bestaat er een potentieel conflict. Dit geldt ook voor de samenkomst van de bypasses met de 
bewegingen die langs de VRI lopen.  Voor de samenkomst van het viaduct met de rijstrook op 
maaiveldpeil geldt ook dat de zichtbaarheid minder is. 
De inrichting van de kruisende wegen met VRI laat roodlicht-negatie toe. De gelijkgrondse aanleg 
zorgt wel dat de verkeerslichten van op geruime afstand zichtbaar zijn vanaf de tak R4 Oost. Langs de 
R4 – D. Eisenhowerlaan staan de verkeerslichten echter opgesteld na de bocht onder de brug van de 
Gentstraat. Dit belemmert enigszins de zichtbaarheid en verhoogt de kans op roodlicht-negatie.  
De verkeerslichten verhogen ook de kans op eventuele kop-staart aanrijdingen i.v.m. een 
onbelemmerde doorgang. 
 
 
Risico’s bij calamiteiten 
Indien het viaduct afgesloten wordt omwille van een probleem valt de directe verbinding van Gent 
naar Zelzate weg. De geblokkeerde verkeersstroom moet in dat geval omgeleid worden via D. 
Eisenhowerlaan wat daar een extra belasting veroorzaakt.  
De gevolgschade van een calamiteit op het viaduct (bv. brand) kan veel groter zijn dan bij de wegenis 
op maaiveldniveau. Bij uitvoering van herstellingswerken aan het wegdek op het viaduct (bv. in 
navolging van een ongeval) moet de verkeersstroom omgeleid worden omdat de hele verbinding 
daardoor wegvalt. 
Bij een defect van de VRI (ongeval, stroompanne, …) zal de doorstroming op de kruisende takken 
hinder ondervinden. Politiebegeleiding zal in dat geval noodzakelijk zijn.  
Indien zich een ongeval voordoet t.h.v. de samenvoeging van twee stromen (invoegstrook en 
doorgaande rijbaan), dan impliceert dit ook meteen consequenties op beide takken. Hierdoor kan de 
doorstroming van de twee takken beperkt worden of onmogelijk zijn. 
 

1.5.3.3 Technische doelstellingen 

Complementariteit met Sifferverbinding 
Mits een aantal aanpassingen/optimalisaties van het ontwerp, kunnen bepaalde infrastructuren 
behouden blijven wanneer zou overgegaan worden tot de bouw van de Sifferverbinding (zie 
vergelijking figuren concept rotonde vs. voorkeursconcept Siffertracé): 
 

 Delen van de noordelijke tak (R4 Oost); 

 Delen van de oostelijke tak (R4 – D. Eisenhowerlaan), mist de beide rijrichtingen ver genoeg 
uit elkaar te leggen, zodat tussenin (de helling van) de tunnel onder het Sifferdok kan 
gerealiseerd worden. 

 
De verbindingen van de zuidelijke tak naar de R4 – D. Eisenhowerlaan enerzijds en de R4 Oost 
(viaduct) anderzijds, zullen wellicht niet behouden kunnen blijven.  Vooral het viaduct in dit concept zal 
bij realisatie van de Sifferverbinding moeten afgebroken worden. 
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Figuur 71: Knoop O9 – variant 4 – vergelijking met voorkeursvariant Sifferverbinding 
 
Interactie met fietssnelweg 
Dit concept heeft geen interactie met de fietssnelweg net ten westen. De fietssnelweg hoeft niet 
verplaatst/verschoven te worden. 
 
Interactie met nutsleidingen 
Geen interactie met de Fluxys- en Elia-leidingen ten westen van de R4 Oost. Ook met de leidingen 
van Aquafin is er niet meteen een probleem, al zal bij de inplanting van de pijlers van het viaduct wel 
rekening moeten gehouden worden met deze leidingen. 

1.5.3.4 Financiële doelstellingen 

De kostprijs voor deze variant wordt op basis van huidige kennis en het conceptniveau geraamd op 
12M€ excl. BTW. 

1.6 

1.6 VARIANT 5: TURBOVERKEERSPLEIN 

1.6.1 Concept 

Op het gelijkvloers niveau wordt een turboverkeersplein aangelegd met een straal van 69m. Het 
turboverkeersplein regelt het verkeer volgens het principe van een turborotonde waarbij voor het 
betreden van de rotonde al een keuze van rijstrook moet gemaakt worden naargelang de gewenste 
richting. Daarenboven regelt dit verkeersplein ook de doorstroming nog aan de hand van 
verkeerslichten die zowel voor de rotonde geplaatst zijn als op de rotonde zelf om de conflictpunten te 
beveiligen. 
De drie takken van de knoop – de R4 Oost (J.F. Kennedylaan), de R4 – D. Eisenhowerlaan en de 
N424 (J.F. Kennedylaan) zijn voorzien van een bypass voor de afslagbeweging naar de eerstvolgende 
tak. Deze bypasses zijn echter ook nog geregeld door verkeerslichten. Op de rotonde zelf maakt het 
verkeer gebruik van twee rijstroken. Ook de bypasses zijn voorzien van twee rijstroken. In een 
geoptimaliseerde versie van deze variant is de rijbaan op de rotonde zelf voorzien van 3 rijstroken om 
een capaciteitsverhoging te bewerkstelligen. 
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Figuur 72: Knoop O9 – variant 5 – drie rijstroken – concept 
 

1.6.2 Toetsing aan uitsluitingscriteria 

1.6.2.1 Ruimtelijke inpasbaarheid 

In functie van de ruimtelijke inpassing van het concept voor knoop O9, en meer bepaald de juridische 
grenzen/zones zoals vastgelegd in de relevante GRUP’s en het gewestplan (zie inleiding), wordt het 
concept getoetst aan deze grenzen/zones. Bovendien worden de bestaande fietssnelweg en 
sporenbundel in het westen (havenzijde) en de bestaande brug van de Gentstraat (in het oosten) als 
randvoorwaarden beschouwd. 
De ruimtelijke inpassing voor de versie met twee rijstroken op het plein en drie rijstroken op het plein 
is gelijk. 
De bestaande brugpijlers van de brug van de Gentstraat komen te liggen tussen de rijbaan die het 
verkeer van de R4 - D. Eisenhowerlaan naar het turboplein leidt, en de rijbaan die als bypass naar de 
R4 – J.F. Kennedylaan dient. De rijbaan die de stroom vanaf het turboverkeersplein naar de R4 – D. 
Eisenhowerlaan voert, komt geheel ten zuiden te liggen van de brugpijlers. 
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Figuur 73: Knoop O9 – variant 5 – drie rijstroken – concept 
 
De bestaande fietssnelweg zou voor de inpassing van dit concept een kleine afbuiging moeten maken 
naar het oosten. De sporenbundel blijft echter geheel gevrijwaard van wijzigingen. Zoals op de figuur 
hierboven te zien valt het concept geheel binnen de blauwe lijn die een aanduiding is van de 
reservatiestrook in het gewestplan. De zwarte lijn, die het GRUP ‘afbakening zeehavengebied Gent’ 
weergeeft, wordt door dit concept echter wel overschreden. 
 

1.6.2.2 Verkeersafwikkeling 

De gegevens van het macromodel in de situatie 2020 na realisatie van het project R4WO worden 
andermaal gebruikt voor de inschatting van de verkeersafwikkeling. De figuur hieronder duidt de 
intensiteiten aan die in dit concept tot stand komen op de verschillende wegsegmenten voor de 
avondspits. 
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Figuur 74: Visualisatie gegevens macromodel situatie 2020 met realisatie R4WO (maatgevende 

avondspits knoop O9) bij variant 5 
 
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen voor de maatgevende avondspits volgende 
vaststellingen gedaan worden: 

- Het zwaarst belaste segment op het turboverkeersplein (in de ASP) is de boog die de R4 – D. 
Eisenhowerlaan verbindt met de N424 – J.F. Kennedylaan. Hierop is 1469 pae/u te 
verwachten in de avondspits. Ook de bypassbeweging vanaf de R4 – D. Eisenhowerlaan 
vervoert 1431 pae/u wat maakt dat deze richting de grootste toestroom is op het plein (2900 
pae/u). 

- De zwaarste stroom van 1469 pae/u moet ook een aanzienlijke hoeveelheid verkeer van 1274 
pae/u uit het noorden kruisen. 

- De verdeling van de toekomende stromen over turboplein en de bypass zal in grote mate de 
werking bepalen. Het grootste verschil is te vinden aan de zuidelijke tak (807 pae/u rechtdoor, 
1184 pae/u rechtsaf) waar eerder met de rechts afslaande stroom rekening moet gehouden 
worden omdat die dominant is. 

 
Door de complexe interacties die de verschillende verkeersstromen onderling maken, wordt voor deze 
variant de voorkeur gegeven aan simulatie om een inschatting van de verkeerssituatie te maken. 
Deze simulaties leiden tot volgende conclusies: 

- Een signaalplan dat rekening houdt met de relatieve stromen uit de verschillende richtingen 
geeft betere prestaties. Het gehanteerde signaalplan in de simulatie is hieronder te vinden en 
is aangepast aan de intensiteiten van de ASP.  
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- De aanleg van drie rijstroken op het plein zelf geeft een verbetering voor de stromen die op 
het plein komen maar heeft nagenoeg geen invloed op de stromen die de bypasses 
gebruiken. De verdeling van de stromen op de verschillende takken (gebruik rotonde vs. 
gebruik bypass) zal daarom in grote mate ook de noodzaak bepalen voor het aantal rijstroken 
en de algemene werking van het plein. 

- Voor een tweestrooks-turboverkeersplein komen de grootste gemiddelde wachtrijen tijdens de 
ASP voor aan de tak R4 – D. Eisenhowerlaan (27m) en de tak R4 – J.F. Kennedylaan (28m) 
voor het verkeer dat naar de rotonde gaat. Bij de driestrooks-variant zijn die wachtrijen 
gemiddeld 11m en 16m. Het is dan echter de tak N424 – J.F. Kennedylaan met de afslag naar 
rechts die de grootste gemiddelde wachtrij vormt (24m). 

1.6.2.3 Technische realiseerbaarheid 

Het betreft hier een gelijkgrondse kruising, zodat er geen specifieke maatregelen van toepassing zijn. 
Dit concept is technisch realiseerbaar. 

1.6.2.4 Besluit uitsluitingscriteria 

Variant 5 – Turboverkeersplein - kan meegenomen worden voor evaluatie en afweging t.o.v. de 
andere varianten aangezien het geen negatief advies krijgt op basis van bovenstaande 
uitsluitingscriteria.  

1.6.3 Evaluatie 

1.6.3.1 Ruimtelijke doelstellingen 

Interactie met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen die interfereren met deze oplossing voor de knoop. 
Doordat het turboplein een klein gedeelte van de zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen inneemt, kan er een beperkte impact zijn op de geplande doortrekking 
van de waterloop Westlede ten noorden van de R4 – D. Eisenhowerlaan richting Sifferdok. De laatste 
plannen tonen echter aan dat dit vermoedelijk niet zo is. 
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Grondinname (Restruimte – footprint – interactie bestaande ruimtelijke functies) 
Door de grootte van het turboplein (diameter van 110m) heeft deze variant t.h.v. de knoop een grote 
grondinname, voornamelijk aan de noordkant. Dit zou echter geen aanleiding geven tot bijkomende 
inname aangezien dit al eigendom is van AWV. De noordelijke contour van de R4 – D. 
Eisenhowerlaan blijft ongewijzigd waardoor tuinwijk ‘Kromme Boom’ gevrijwaard blijft.  
Bovendien moet rekening worden gehouden met het aantal rijstroken op de toeleidende (5 rijstroken, 
waarvan 2 in bypass) en weggaande takken (3 rijstroken), telkens met een pechstrook. Dit vereist een 
bijkomende grondinname langs de drie takken over een zekere lengte. Bepalend daarbij zijn de 
overgangen van 2 rijstroken naar 5 rijstroken op de toeleidende takken. Dit kan door de 2 doorgaande 
rijstroken eerst naar 3 te brengen (uitbreiding met een rijstrook aan de linkerkant) en tegelijkertijd aan 
de rechterzijde een uitvoeging met 2 rijstroken te voorzien (benodigde lengte 200m + 90m). Deze 
uitvoegstroken worden vervolgens afgesplitst van de doorgaande rijstroken (benodigde lengte min. 
150m). Er is dus minimaal (290 + 150 =) 440m nodig. I.f.v. de inpassing moet vooral naar de oostelijke 
tak van de knoop (D. Eisenhowerlaan) gekeken worden: er is namelijk ±520m voorhanden tussen de 
brug van de Gentstraat en (de uiteinden van) de op- en afrit Schansakker. De benodigde ruimte voor 
splitsing en ontdubbeling van rijstroken is m.a.w. inpasbaar. 
Daarnaast blijken de restruimtes die gecreëerd worden minder versnipperd dan in de andere 
varianten. Zo heeft het middenplein potentieel voor een betere invulling met bijvoorbeeld een 
kunstwerk naar de Haven om de poort te accentueren. 
 
Ruimtelijke/visuele impact 
Deze variant ligt volledig op maaiveldniveau en nog steeds tussen de brug van de Gentstraat en de 
sporenbundel. De visuele impact kan hier dan ook als beperkt beschouwd worden, al zal dit turboplein 
voor het verkeer dat erover rijdt een andere beleving hebben dan een gewone rotonde of een VRI. 
 
Conformiteit met knoop O4 als poort op de primaire weg II 
De configuratie van een turboverkeersplein kan als een poort beschouwd worden op de primaire weg 
II.  
Qua inrichting komt het turboverkeersplein echter niet helemaal overeen met de inrichting van knoop 
O4 als rotonde met enkele bypasses ook al zijn beide oplossingen gelijkvloers.  
In tegenstelling tot knoop O4 heeft het turboplein wel verkeerslichten, en dit op alle bewegingen (ook 
de bypasses). In die zin zorgt deze oplossing voor een sterke(re) filtering van verkeer 
 

1.6.3.2 Verkeerskundige doelstellingen 

Conformiteit met categorisering 
De inrichting van knooppunt O9 als een turboverkeersplein deelt een gelijk gewicht toe aan elk van de 
drie takken. Dit is conform de wegencategorisering aangezien alle drie de takken primaire wegen II 
zijn en dus als evenwaardig te beschouwen zijn. 
De verkeersafwikkeling is op alle takken gelijkvloers en conflictvrij geregeld. Door het 
snelheidsremmend effect van de inrichting treedt een zekere ontmoediging op van de regionaal 
doorgaande stromen. De VRI kan daarenboven sturend werken i.f.v. de gewenste categorisering. 
 
Robuustheid 
De robuustheid van de beide versies (2-strooks en 3-strooks) wordt geïllustreerd in onderstaande 
figuren. Deze geven zowel een inschatting van de gemiddelde wachtrijlengtes als de gemiddelde 
voertuigvertragingen die optreden. Hierbij wordt de input uit het macromodel situatie 2020 steeds 
procentueel opgehoogd voor de verschillende takken. 
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Figuur 75: Knoop O9 – Variant 5 – tweestrooks turboverkeersplein – Gemiddelde 

wachtrijlengtes (m) 
 
De gemiddelde wachtrijen stijgen exponentieel als het verkeer procentueel toeneemt. Tussen de 10% 
en 15% toename t.o.v. macromodel situatie 2020 lijkt er een kantelpunt te zijn, gezien de aangegeven 
verdeling van de stromen. 
 

 

Figuur 76: Knoop O9 – Variant 5 – tweestrooks turboverkeersplein – Gemiddelde 

voertuigvertraging (s) 
 
Ook de gemiddelde voertuigvertragingen volgen een exponentieel verloop bij procentuele toename 
van het verkeer. Vanaf de N424 – J.F. Kennedylaan stijgt de gemiddelde voertuigvertraging meer voor 
het rechts afslaand verkeer dan voor het recht doorgaand verkeer. 
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Figuur 77: Knoop O9 – Variant 5 – driestrooks turboverkeersplein – Gemiddelde 

wachtrijlengtes (m) 
 
Verkeer van de N424 – J.F. Kennedylaan naar de R4 – D. Eisenhowerlaan, en verkeer vanaf de R4 – 
D. Eisenhowerlaan kennen sterke gemiddelde wachtrijtoenames bij ophoging van het verkeer. Bij 
sterke ophoging van het verkeer (> 20%) volgens de huidige verdeling van de stromen zijn daar 
voornamelijk de knelpunten te verwachten. De andere bewegingen blijven vrij beperkt qua 
wachtrijtoename. Kleine aanpassingen aan het signaalplan kunnen de wachtrijvorming nog beperkt 
verspreiden over de andere takken.  
Bij de driestrooks variant lijkt het kantelpunt ongeveer tussen de 20% en 30% toename van het 
verkeer te liggen. Dat is ongeveer het dubbele van de tweestrooks variant, gegeven de huidige 
verdeling van de stromen.  
Op de figuur met de intensiteiten geprojecteerd op het turboverkeersplein is te zien dat de grootste 
toekomende stroom 2900 pae bedraagt (D. Eisenhowerlaan). Alle toeleidende wegen naar het 
turboverkeersplein (net buiten de simulatie) bevatten twee rijstroken en hebben derhalve een 
capaciteit van 3600 pae/u ofwel 700 pae/u meer dan wat er voor 2020 berekend wordt. Die extra 700 
pae/u vertegenwoordigt een stijging van 24% (t.o.v. 2900 pae/u). Daarom zullen de limieten van de 
toeleidende wegen samen bereikt worden met de limiet van het turboplein. Een verdere optimalisatie 
van het turboplein heeft in die zin weinig toegevoegde waarde, aangezien de extra capaciteit van het 
turboplein nooit benut zal kunnen worden. 
 

 

Figuur 78: Knoop O9 – Variant 5 – driestrooks turboverkeersplein – Gemiddelde 

voertuigvertraging (s) 
 
De gemiddelde voertuigvertragingen kennen een gelijkaardige evolutie. 
Beide versies van de variant laten toe de signaalplannen nog beperkt aan te passen om eventuele 
toenames in verkeer op te vangen waar gewenst. 
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Verkeersveiligheid 
De aanwezigheid van een VRI verhoogt de kans op roodlicht-negatie en kop-staart aanrijdingen. Deze 
kansen wordt echter beperkt doordat de verkeerslichten allemaal op het gelijkvloerse niveau staan en 
dus van op geruime afstand zichtbaar zijn. De verkeerslichten aan de D. Eisenhowerlaan worden 
opgesteld voor de brug van de Gentstraat zodat deze ook tijdig en duidelijk zichtbaar zijn. 
De inrichting heeft ook een snelheid remmend effect waardoor de ernst van ongevallen beperkter is 
dan bij hogere snelheden het geval zou zijn.  
De samenkomst van verschillende stromen uit verschillende richtingen wordt in de tijd van elkaar 
gescheiden door de werking van de VRI. Dit zorgt er voor dat conflicten ter hoogte van die locaties 
geëlimineerd worden.  
De samenvoeging van 3 naar 2 rijstroken kan conflicten laten ontstaan. Deze samenvoeging is echter 
enkel aan de orde wanneer variant 5 uitgevoerd is met drie rijstroken en komt effectief maar voor 
wanneer het drukker is. Op kalme moment zullen van de drie rijstroken mogelijks maar twee rijstroken 
in gebruik zijn waardoor geen invoegbeweging voorkomt. 
 
 
Risico’s bij calamiteiten 
Bij een defect van de VRI (ongeval, stroompanne, …) zal de doorstroming op de kruisende takken 
hinder ondervinden. Politiebegeleiding zal in dit geval noodzakelijk zijn en in grotere mate dan bij 
variant 4 waar ook een VRI gebruikt wordt. 
Ongevallen ter hoogte van de samenvoeging van een invoegstrook met de doorgaande rijbaan, kan 
consequenties hebben op beide takken en de doorstroming beperken of onmogelijk maken. 
Ongevallen door van de versmalling van drie naar twee rijstroken kunnen enkel voorkomen wanneer 
de derde rijstrook al in gebruik is genomen. In geval van voorkomen blokkeert een incident hier ook 2 
stromen, de doorgaande en de inkomende van de zijtak. Het voorzien van een derde rijstrook verkleint 
echter ook de kans op een volledige belemmering. 
De robuustheid van dit concept kan nog verhoogd worden door aanleg van bijkomende verhardingen. 
Aanleg van een derde rijvak kan uit het oogpunt van robuustheid ook een positieve invloed hebben bij 
een calamiteit. 
 

1.6.3.3 Technische doelstellingen 

Complementariteit met Sifferverbinding 
Indien overgegaan wordt naar de realisatie van de Sifferverbinding is het turboverkeersplein, indien 
nodig, eenvoudig aanpasbaar. Grote delen van het concept kunnen behouden op geoptimaliseerd 
worden aan die nieuwe aanleg: 

- Turboverkeersplein 
- Noordelijke tak R4 – J.F. Kennedylaan 
- Oostelijke tak R4 – D. Eisenhowerlaan mits nodige aanpassing voor de tunnel onder het 

Sifferdok. 
- Zuidelijk tak N424 – J.F. Kennedylaan mits de nodige aanpassingen voor aansluiting. 
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Figuur 79: Knoop O9 – variant 5 – vergelijking met voorkeursvariant Sifferverbinding 
 
Interactie met fietssnelweg 
Voor de inpassing van dit concept is een beperkte afbuiging van de fietssnelweg noodzakelijk. De 
restruimte tot de spoorweg zal in dat geval wel nog voldoende zijn. 
 
Interactie met nutsleidingen 
Er wordt gewerkt op het gelijkvloerse niveau. Interferentie met de nutsleidingen treedt daarom ook niet 
op maar het is mogelijk dat de Aquafin-leiding (riolering) meer naar het oosten wordt opgeschoven om 
niet volledig onder het turboverkeersplein te liggen. 
 

1.6.3.4 Financiële doelstellingen 

De kostprijs voor deze variant wordt op basis van huidige kennis en het conceptniveau geraamd op 
7.5M€ excl. BTW. 
 

1.7 AFWEGING EN VOORKEUR 

In het variantenonderzoek worden de varianten al uitvoerig besproken op basis van de uitsluitings- en 
evaluatiecriteria. Deze sectie zet de overblijvende varianten in tabelvorm naast elkaar om een 
afweging te kunnen maken. Enkel de varianten die voor geen enkel uitsluitingscriterium een negatief 
advies krijgen, worden opgenomen ter evaluatie. 
 
Voor de volledigheid wordt ook nog een overzicht gegeven van alle varianten en hun invulling van de 
uitsluitingscriteria. 
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 Variant 1A – volledig 
conflictvrij - viaducten 

Variant 1B – Volledig 
conflictvrij – viaduct & 

tunnel 

Variant 2 – 
geoptimaliseerde kruising 

met VRI 

Variant 3 – rotonde Variant4(A) – deels 
conflictvrij, deels VRI – 

viaduct 

Variant 5(A en B) – 
Turboverkeersplein 

Uitsluitingscriteria       

Realiseerbaar zonder 
opmaak nieuw GRUP? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Verkeerscapaciteit 2020: 
- Bovy < 80% 
- UCI < 90% 
- Microsim : gem. 

wachtlengte < 40m 

OK OK ICU 103% NOK Bovy 161% NOK ICU 88% OK Microsim gem. 
wachtrijlengtes 28m, OK 

Technisch realiseerbaar? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Conclusie uitsluiting Meenemen in afweging Meenemen in afweging Variant vervalt  Variant vervalt Meenemen in afweging Meenemen in afweging 

 

Tabel 7: Afweging varianten op basis van uitsluitingscriteria 
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Qua verkeersafwikkeling vormt de rotonde een knelpunt: deze raakt door de te verwachten 
verkeersstromen in 2020 oververzadigd, zelfs met de drie voorziene bypasses. Ook een 
geoptimaliseerde kruising met verkeerslichten zal de verwachte verkeersstromen niet kunnen 
verwerken. De beschikbare capaciteit wordt overschreden. Beide varianten komen omwille van die 
redenen te vervallen. 
 
De overgehouden varianten worden vervolgens tegen mekaar afgewogen op basis van de 
evaluatiecriteria. De tabel hieronder rangschikt de beoordeling van de varianten op de verschillende 
evaluatiemaatstaven m.b.v. een kleurencode als volgt: 
 

 
Deze beoordeling is nadelig voor het concept en kan eventueel een struikelblok vormen 

 
Dit is een aandachtspunt voor het concept maar wordt als aanvaardbaar bevonden 

 
Een voordeel van het concept  

 Neutrale beoordeling;  
Geen doorslaggevend element; 
Kwalitatieve afweging zonder rangschikking 
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 Variant 1A – volledig conflictvrij - viaducten Variant 1B – Volledig conflictvrij – viaduct & 
tunnel 

Variant4(A) – deels conflictvrij, deels VRI – 
viaduct 

Variant 5(A en B) – Turboverkeersplein 

Evaluatiecriteria    

Ruimtelijke doelstellingen/criteria    

Maximale vrijwaring zone voor 
openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen 

Bij realisatie van het viaduct Gent – Zelzate dmv 
keerwanden, kan deze zone quasi volledig 
gevrijwaard worden. 
Ten zuiden blijft de geplande wegenis binnen de 
contouren van de huidige wegenis. 

Bij realisatie van het viaduct Gent – Zelzate dmv 
keerwanden, kan deze zone quasi volledig 
gevrijwaard worden. 
Ten zuiden blijft de geplande wegenis binnen de 
contouren van de huidige wegenis. 

Bij realisatie van het viaduct Gent – Zelzate dmv 
keerwanden, kan deze zone quasi volledig 
gevrijwaard worden. 
Ten zuiden is blijft de geplande wegenis binnen 
de contouren van de huidige wegenis. 

De inname aan de noordkant zal in geringe mate 
groter zijn dan voor de andere varianten, doch 
geen aanleiding geven tot een bijkomende 
inname (want al eigendom van AWV). 

Maximale vrijwaring percelen tuinwijk 
“Kromme Boom” 

Wegenis blijft binnen contour bestaande 
wegenis. 

Wegenis blijft binnen contour bestaande 
wegenis. 

Wegenis blijft binnen contour bestaande 
wegenis. 

Wegenis blijft binnen contour bestaande 
wegenis. 

Impact op ruimtelijke beleving en 
kwaliteit van de omliggende woningen 
wordt tot een minimum beperkt 

Het viaduct op niveau +2 zal een belangrijke 
visuele impact hebben in de omgeving. 
Het viaduct op +1 zal even hoog komen als de 
bestaande brug van de Gentstraat. De visuele 
impact is hierdoor beperkter. 

Het viaduct op +1 zal even hoog komen als de 
bestaande brug van de Gentstraat. De visuele 
impact is hierdoor beperkter dan variant 1A. 

Het viaduct op +1 zal even hoog komen als de 
bestaande brug van de Gentstraat. De visuele 
impact is hierdoor beperkter dan variant 1A. 

De visuele impact is beperkter dan in de andere 
varianten doordat alles op maaiveldpeil wordt 
aangelegd. 

Minimale footprint Globaal vergelijkbare footprint. 
Door combinatie van 2 viaducten, is het 
ruimtegebruik op de noordelijke tak (richting 
Zelzate) iets ruimer. 

Globaal vergelijkbare footprint. 
Door combinatie van tunnel én viaduct, is het 
ruimtegebruik op de noordelijke tak (richting 
Zelzate) iets ruimer. 

Globaal vergelijkbare footprint. 
Doordat op de zuidelijke tak het viaduct 
gecombineerd wordt met een rijweg op 
maaiveldpeil, is het ruimtegebruik op de 
noordelijke tak (richting Zelzate) iets beperkter 
(geen rekening te houden met een afscheiding/ 
tussenwand). 

Globaal genomen een iets grotere footprint 
doordat naar aanleiding van het 
turboverkeersplein meerdere rijvakken moeten 
gerealiseerd worden voor de verschillende 
stromen. Ook aan de kant van het spoor is een 
bijkomende ruimte te benutten, doch dit betreft 
eerder een restruimte die nu bijkomend benut 
wordt. 

Maximale beperking van restruimtes Het concept geeft aanleiding tot vele 
tussenliggende restzones waar weinig invulling 
aan gegeven kan worden. 
Zelfde impact als varianten 1B en 4A. 

Het concept geeft aanleiding tot vele 
tussenliggende restzones waar weinig invulling 
aan gegeven kan worden.  
Zelfde impact als varianten 1A en 4A. 

Het concept geeft aanleiding tot vele 
tussenliggende restzones waar weinig invulling 
aan gegeven kan worden.  
De zone ten noorden van de bypass Gent – E17 
is iets groter zodat hier eventueel een betere 
invulling mogelijk is. 

De versnippering is iets beperkter dan in de 
andere varianten. Het middenplein heeft 
potenties voor een betere invulling (bv. 
kunstwerk om de poort tot de haven te 
accentueren). 

Maximale uniformiteit met knoop O4 
(vormgeving) 

Totaal niet uniform met O4. Totaal niet uniform met O4. Niet uniform met O4. Vertoont enige gelijkenissen met O4 omwille 
van de gelijkgrondse oplossing en inrichting als 
type van rotonde.  

Inrichting van de knoop O9 als poort tot 
de Haven 

Configuratie vormt geen poort tot de Haven Configuratie vormt geen poort tot de Haven Configuratie vormt slechts in beperkte mate een 
poort tot de Haven 

Configuratie kan als een duidelijke poort tot de 
Haven vormgegeven worden. 
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 Variant 1A – volledig conflictvrij - viaducten Variant 1B – Volledig conflictvrij – viaduct & 
tunnel 

Variant4(A) – deels conflictvrij, deels VRI – 
viaduct 

Variant 5(A en B) – Turboverkeersplein 

Verkeersplanologische/verkeerskundige doelstellingen/criteria    

Vertaling wegencategorisering (3 takken 
zijn primaire wegen II) 

Conform wegencategorisering: alle verbindingen 
zijn ongelijkvloers en conflictvrij, waardoor alle 
bewegingen op een evenwaardige manier 
worden gefaciliteerd. 

Conform wegencategorisering: alle verbindingen 
zijn ongelijkvloers en conflictvrij, waardoor alle 
bewegingen op een evenwaardige manier 
worden gefaciliteerd. 

Eén verbinding is ongelijkvloers, de andere zijn 
gelijkvloers.  
In dit scenario worden m.a.w. niet alle 
verbindingen evenwaardig behandeld. 

Conform wegencategorisering: alle verbindingen 
zijn gelijkvloers en conflictvrij, waardoor alle 
bewegingen op een evenwaardige manier 
worden gefaciliteerd. 

Geen regionaal doorgaand verkeer op 
R4 Oost (cf. wegencategorisering R4 
West vs. R4 Oost) 

Verkeer van A14/E17 naar A11/E34/N49 (en 
Nederland) en omgekeerd wordt niet 
ontmoedigd. 

Verkeer van A14/E17 naar A11/E34/N49 (en 
Nederland) en omgekeerd wordt niet 
ontmoedigd. 

Verkeer van A14/E17 naar A11/E34/N49 (en 
Nederland) wordt niet ontmoedigd (bypass rond 
de knoop). In omgekeerde richting kan de VRI 
wel sturend werken i.f.v. gewenste 
categorisering. 
Ook de uitwisseling van verkeer Gent – Zelzate 
en omgekeerd kan ongehinderd (resp. viaduct 
en bypass). 

Knoop zorgt voor zekere ontmoediging van 
doorgaande stromen. De VRI kan sturend 
werken i.f.v. gewenste categorisering 

Geen regionaal doorgaand verkeer op 
N424 richting Zeeschipstraat 

Verkeer van A14/E17 naar N424 en 
Zeeschipstraat (doorsteek naar R4 West) wordt 
niet ontmoedigd. 

Verkeer van A14/E17 naar N424 en 
Zeeschipstraat (doorsteek naar R4 West) wordt 
niet ontmoedigd. 

Verkeer vanuit Zeeschipstraat en de N424 
richting A14/E17 wordt niet ontmoedigd (bypass 
rond de knoop). In omgekeerde richting kan de 
VRI wel sturend werken i.f.v. gewenste 
categorisering. 
Ook de uitwisseling van verkeer Zeeschipstraat – 
A11/E34/N49 en omgekeerd kan ongehinderd 
(resp. viaduct en bypass). 

Knoop zorgt voor zekere ontmoediging van 
doorgaande stromen. De VRI kan sturend 
werken i.f.v. gewenste categorisering 

Verkeerscapaciteit – zo robuust mogelijk Kan verkeer verwerken conform capaciteit 
toeleidende wegen, circa toename van 25% tov 
2020. 

Kan verkeer verwerken conform capaciteit 
toeleidende wegen, circa toename van 25% tov 
2020. 

ICU 88% bij 2020, beperkte toename mogelijk. Bij gebruik van 3de rijstrook kan deze oplossing 
intensiteiten verwerken tot circa 25% toename 
t.o.v. intensiteiten 2020. 

Verkeersveiligheid – zo weinig mogelijk 
conflicten 

 Potentiële conflicten t.h.v. de 
samenvoeging van de invoegstroken van de 
bypasses met de doorgaande rijstroken. 

 Op twee van de drie samenvoegingen is de 
zichtbaarheid minder (samenvoeging 
viaduct – rijstrook op MV-peil) 

 Potentiële conflicten t.h.v. de 
samenvoeging van de invoegstroken van de 
bypasses met de doorgaande rijstroken. 

 Op één van de drie samenvoegingen is de 
zichtbaarheid minder (samenvoeging 
viaduct – rijstrook op MV-peil) 

 De zichtafstanden zijn kleiner in een tunnel. 

 Potentiële conflicten t.h.v. de 
samenvoeging van de invoegstroken van de 
bypasses met de doorgaande rijstroken. 

 Op één van de drie samenvoegingen is de 
zichtbaarheid minder (samenvoeging 
viaduct – rijstrook op MV-peil) 

 Kans op roodlicht-negatie. 

 Kans op kop-staart aanrijding. 

 Potentiële conflicten t.h.v. de 
samenvoeging van de rijstroken (op enige 
afstand van het turboplein gaan de 3 
rijstroken over naar 2). Dit enkel indien 3de 
rijstrook ook al in gebruik wordt gesteld én 
effectief gebruikt wordt. Dit zal veelal zijn 
op momenten dat het drukker is en de 
snelheid lager ligt. 

 Kans op roodlicht-negatie 

 Kans op kop-staart aanrijding. 
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 Variant 1A – volledig conflictvrij - viaducten Variant 1B – Volledig conflictvrij – viaduct & 
tunnel 

Variant4(A) – deels conflictvrij, deels VRI – 
viaduct 

Variant 5(A en B) – Turboverkeersplein 

Risico’s bij calamiteiten – zo robuust 
mogelijk qua garantie 
verkeersafwikkeling bij calamiteit 

 Bij een probleem op of met één of beide 
viaducten, valt een hele verbinding (Gent – 
Zelzate of Zelzate – A14/E17) weg. Verkeer 
moet in dat geval omrijden via de nog 
bereikbare tak van de R4 (resp. de tak D. 
Eisenhowerlaan en de N424). 

 De gevolgschade van een calamiteit bij een 
viaduct (bv. bij brand) kan veel groter zijn 
dan bij wegenis op maaiveldniveau. 

 Ongevallen t.h.v. de samenvoeging van een 
invoegstrook met de doorgaande rijbaan, 
kan consequenties hebben op beide takken 
en de doorstroming beperken of onmogelijk 
maken. 

 Bij een probleem op of met ofwel viaduct 
ofwel tunnel, valt een hele verbinding (Gent 
– Zelzate of Zelzate – A14/E17) weg. 
Verkeer moet in dat geval omrijden via de 
nog bereikbare tak van de R4. (Resp. de tak 
D. Eisenhowerlaan en de N424). 

 De gevolgschade van een calamiteit bij een 
tunnel of viaduct (bv. bij brand) kan veel 
groter zijn dan bij wegenis op 
maaiveldniveau. 

 Ongevallen t.h.v. de samenvoeging van een 
invoegstrook met de doorgaande rijbaan, 
kan consequenties hebben op beide takken 
en de doorstroming beperken of onmogelijk 
maken. 

 Bij een probleem op of met het viaduct, valt 
de hele verbinding Gent – Zelzate weg. 
Verkeer moet in dat geval omrijden via de 
R4 – D. Eisenhowerlaan. 

 De gevolgschade van een calamiteit bij een 
viaduct (bv. bij brand) kan veel groter zijn 
dan bij wegenis op maaiveldniveau. 

 Bij een defect van de VRI (ongeval, 
stroompanne, …) zal de doorstroming op de 
kruisende takken hinder ondervinden + 
begeleiding door politie noodzakelijk. 

 Ongevallen t.h.v. de samenvoeging van een 
invoegstrook met de doorgaande rijbaan, 
kan consequenties hebben op beide takken 
en de doorstroming beperken of onmogelijk 
maken. 

 Bij een defect van de VRI (ongeval, 
stroompanne, …) zal de doorstroming op de 
kruisende takken hinder ondervinden + 
begeleiding door politie noodzakelijk. Door 
de verschillende afzonderlijke takken, zal dit 
een veel uitgebreidere begeleiding vergen 
dan variante 4A. 

 Ongevallen t.h.v. de samenvoeging de 
rijstroken (op enige afstand van het 
turboplein gaan de 3 rijstroken over naar 2), 
kan consequenties hebben en de 
doorstroming beperken of onmogelijk 
maken. Enkel relevant op moment dat de 
3de rijstrook al in gebruik genomen is. 

 Door 3de rijstrook is de kans op een 
volledige belemmering van een richting 
beperkter. Indien dit alsnog voorkomt, zal 
ook omgereden moeten worden.  

Technische doelstellingen/criteria    

Complementariteit met Sifferverbinding  Overwegend niet compatibel: de viaducten 
van deze variant kunnen niet hergebruikt 
worden i.f.v. de Sifferverbinding (verloren 
kost).  

 De andere verbindingsbogen kunnen slechts 
in beperkte mate hergebruikt worden. 

 Overwegend niet compatibel: de tunnel en 
het viaduct kunnen niet hergebruikt worden 
i.f.v. de Sifferverbinding (verloren kost). 

 De andere verbindingsbogen kunnen slechts 
in beperkte mate hergebruikt worden. 

 Gedeeltelijk compatibel: een deel van de 
infrastructuur (delen van de noordelijke en 
de oostelijke tak) kan hergebruikt worden in 
het Siffertracé. 

 Geen constructies aanwezig die realisatie 
van Sifferverbinding hypothekeren. 

 Verhardingen op maaiveldpeil zullen wel 
maar beperkt herbruikbaar zijn. 

Maximaal behoud bestaande 
fietssnelweg R4 Oost 

Kan behouden blijven Kan behouden blijven Kan behouden blijven Fietssnelweg zal gedeeltelijk heraangelegd 
moeten worden. De restruimte tot de spoorweg 
is wel nog ruim genoeg om dit mogelijk te 
maken. 

Interactie met nutsleidingen Beperkt (inplanting pijlers) Interactie riolering (persleiding) Aquafin door 
tunnel 
Interactie HS-kabel door tunnel 

Beperkt (inplanting pijlers) Geen interactie door gelijkvloerse aanleg 

Financiële doelstellingen/criteria    

Kostprijs Raming o.b.v. huidige kennis en conceptniveau:  
25 M€ excl. BTW 

Raming o.b.v. huidige kennis en conceptniveau:   
21 M€ excl. BTW 

Raming o.b.v. huidige kennis en conceptniveau:  
12 M€ excl. BTW 

Raming o.b.v. huidige kennis en conceptniveau:  
7,5 M€ excl. BTW 

 

Tabel 8: Afweging weerhouden varianten op basis van evaluatiecriteria 
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Conclusie: 
 
Wat ruimtelijke inpassing en interferentie met juridische grenzen/zones betreft, kunnen in principe alle 
varianten ingepast worden. Quasi alle oplossingen hebben ook een relatief aanzienlijke tot grote 
grondinname. Variant 5 heeft door het grote kruispuntvlak een belangrijke inname van oppervlakte, 
terwijl de andere (deels) ongelijkvloerse varianten heel wat restruimtes doen ontstaan. Dat heeft 
uiteraard te maken met de verschillende verbindingsbogen die op een comfortabele snelheid 
(minimaal 70km/u) worden ontworpen. De ruimte is evenwel beschikbaar om deze in te passen. 
 
Ruimtelijk-visueel hebben de varianten met één of meerdere viaducten uiteraard een grotere impact 
op de omgeving dan de varianten die volledig op maaiveldniveau gerealiseerd kunnen worden. 
Variant 5 (turboverkeersplein) heeft op dat vlak een voordeel. 
 
Inzake éénvormigheid met knoop O4 als poort tot de haven, is variant 5 het meest uniform. Op deze 
locatie markeert knoop O9 immers het begin/einde van het gedeelte van de R4 Oost dat als primaire 
weg II werd geduid. Net zoals de rotonde op knoop O4 (Cosmos) in het noorden, vormt het als het 
ware een poort op het segment van de R4 dat instaat voor de ontsluiting van de haven ook al is de 
vormgeving niet identiek. 
 
Ook vanuit verkeersplanologisch oogpunt, is het turboverkeersplein een logische oplossing. Alle 
takken zijn evenwaardig, waardoor de verdeelfunctie van de knoop wordt benadrukt. Er zijn geen 
rijrichtingen of verbindingen die expliciet worden gefaciliteerd, wat ook niet de bedoeling is. Zo wordt 
vermeden dat verkeer van de R4 – D. Eisenhowerlaan te makkelijk richting A11/E34/N49 (en 
Nederland) of richting Zeeschipstraat (als doorsteek naar de R4 West) kan rijden. Dat geldt ook in 
omgekeerde richting. 
 
Het turboverkeersplein kan de verwachte verkeersstromen in 2020 makkelijk verwerken en biedt – bij 
uitvoering als driestrooks turboplein – zelfs een reservecapaciteit van 20 à 30%. Daarmee wordt de 
theoretische capaciteit van de toeleidende wegen geëvenaard. 
Een volledig ongelijkvloerse oplossing (1A of 1B) scoort in die zin uiteraard even goed en takt ook de 
3 primaire wegen type II gelijkwaardig aan. In dit geval is er echter wel een aantrekking van 
doorgaand verkeer wat niet conform de keuze is voor R4 West t.o.v. R4 Oost. 
De variant 4 – een deels conflictvrije oplossing met VRI – is in die zin een oplossing die slechts 
gedeeltelijk tegemoetkomt aan de eisen vanuit wegencategorisering en naar verkeersafwikkeling niet 
als robuust beschouwd kan worden. Deze variant zou echter ook kunnen doorgroeien naar een 
driestrooks oplossing.  
 
Op vlak van verkeersveiligheid heeft variant 1A de minste potentiële conflictpunten, gevolgd door 
variant 1B. Variant 4 heeft invoegde stromen die steeds aanwezig zijn waardoor conflicten bestaan.  
Door de aanwezigheid van een VRI bestaat ook de kans op rood-lichtnegatie en kop-
staartaanrijdingen. 
Ook bij variant 5 is er door de verkeerslichten kans op rood-lichtnegatie en kop-staartaanrijdingen. De 
samenvoeging van 3 naar 2 rijstroken kan conflicten laten ontstaan. Deze samenvoeging is echter 
enkel aan de orde wanneer variant 5 uitgevoerd is met drie rijstroken en effectief maar aanwezig 
wanneer het drukker is. Op kalme moment zullen van de drie rijstroken mogelijks maar twee rijstroken 
in gebruik zijn waardoor geen invoegbeweging voorkomt. 
Bij varianten 4 en 5 kan een defect aan de VRI uiteraard voor problemen zorgen. Politie-begeleiding 
zal in dat geval nodig zijn. Waar bij variant 4 minimale politie-begeleiding volstaat zullen in variant 5 
meerdere politie-agenten nodig zijn om het verkeer te regelen. Bij de (deels) ongelijkvloerse varianten 
kan dit probleem niet optreden. Anderzijds zullen de gevolgen van calamiteiten bij de (deels) 
ongelijkvloerse oplossingen mogelijk grotere impact en gevolgschade geven. Wanneer een viaduct 
afgesloten moet worden omwille van een calamiteit, wordt een hele verbinding onmogelijk gemaakt. 
 
Varianten 1A, 1B en 4 vergen de realisatie van een (of twee) viaduct(en) en/of tunnel die bij de 
eventuele aanleg van een Sifferverbinding niet herbruikt kunnen worden. Variant 5 interfereert door de 
volledig gelijkvloerse aanleg sowieso minder met de toekomstige Siffer in vergelijking met andere 
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(deels of volledig ongelijkvloerse varianten). Aangezien de Sifferverbinding de eerste 30 jaar niet 
voorzien wordt, legt variant 5 daar op geen enkele wijze een hypotheek op.  
Het turboplein heeft ook de laagste kost (ruim gerekend 7,5 miljoen euro excl. BTW), terwijl een 
volledige ongelijkvloerse oplossing naar schatting 21 à 25 miljoen euro excl. BTW zal kosten. Variant 
4 ligt er qua kostprijs tussen. 
 
Op basis van: 

 De zeer goede verkeersafwikkeling en restcapaciteit, 

 De complementariteit met de toekomstige Sifferverbinding, 

 De eisen inzake wegencategorisering, 

 De lage kostprijs in vergelijking met de andere varianten, 

 De beperkte ruimtelijk-visuele impact, 

 De grote mate van uniformiteit met knoop O4, 
kan geopteerd worden voor variant 5 (turboverkeersplein) 

2 INPASSING FIETSSNELWEG 

De fietssnelweg werd tussen knoop O8 en de fietsbrug in Slotendries (ten zuiden van knoop O9) 
reeds gerealiseerd: langs de R4 ligt ten westen ervan een fietspad van 2,50m, afgescheiden van de 
rijbaan d.m.v. afschermende constructies (stootbanden). Dit fietspad wordt in het project niet verder 
geoptimaliseerd qua breedte (alhoewel 3m minimaal wenselijk is) maar moet bij de keuze voor variant 
5 wel verschoven worden met behoud van de huidige breedte. Het verschuiven van de fietssnelweg in 
variant 5 vormt op zich geen probleem aangezien er genoeg ruimte voorhanden in (zie dwarsprofiel 
deel 7).  
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

Op basis van alle eerder aangehaalde elementen gaat de voorkeur uit naar de variant 5 met 
turboverkeersplein.  
 

 

Figuur 80: Knoop O9 – voorkeursvariant 
 
De (bestaande) fietssnelweg blijft ten westen van de knoop liggen mits verschuiving (was in het 
variantenonderzoek meegenomen als vast gegeven). 
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2 TYPEDWARSPROFIEL 

Hieronder worden de locaties weergegeven van de typedwarsprofiele die onderaan getoond worden. 
 

 

Figuur 81: Locatie typedwarsprofielen 
 

2.1 LOCATIE A 

Het dwarsprofiel van locatie A toont dat de minimaal opgelegde afstand van 4 meter tot de buitenste 
spoorrail gerespecteerd wordt op de plaats waar de fietssnelweg wordt uitgebogen. 
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2.2 LOCATIE B 

Locatie B toont de dwarsdoorsnede van de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) ten noorden van knooppunt 
O9 tussen de spoorlijn en de middenberm. 

 

2.3 LOCATIE C 

Locatie C toont de dwarsdoorsnede van de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) ten noorden van knooppunt 
O9 tussen de middenberm en de GRUP-contour ten oosten. Deze locatie laat nog 12 meter vrij tot de 
GRUP-contour waar deze een insprong maakt. 
 

 
 

2.4 LOCATIE D 

Locatie D toont de dwarsdoorsnede van de R4 Oost (D. Eisenhowerlaan) ten oosten van knooppunt 
O9 tussen de middenberm en de wijk ‘Kromme Boom’. Deze locatie laat nog 7.60m vrij tot aan de 
tuinen van de aanpalende wijk. 
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2.5 LOCATIE E 

Locatie E toont de dwarsdoorsnede van de N424 (J.F. Kennedylaan) ten zuiden van knooppunt O9 
tussen de middenberm en de GRUP-contour in het oosten. Er blijft nog ongeveer 18m vrij tot aan de 
GRUP contour. 

 
 
 
 
 

3 LENGTEPROFIEL 

Het turboverkeersplein wordt aangelegd op maaiveldpeil. Een lengteprofiel is derhalve niet aan de 
orde aangezien niveauverschillen niet voorkomen. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDERE UITWERKING 

In het kader van het DBFM-bestek zullen een aantal ontwerphandboeken in combinatie met een 
programma van eisen, worden uitgewerkt waarin de eisen t.a.v. het project worden vertaald. Het is 
niet de bedoeling om deze eisen reeds in de startnota op te lijsten. Er zullen in kader van de 
projectnota mogelijk nog wijzigingen gebeuren aan de voorkeursvariant afhankelijk van de 
openstaande varianten voor bepaalde knopen of segmenten. 
In die zin worden in de startnota reeds een aantal aandachtspunten opgelijst i.f.v. de verdere 
uitwerking. Deze kunnen in een latere fase verfijnd en vertaald worden naar eisen. 
De hieronder opgesomde aandachtspunten moeten beschouwd worden als een samenvattend 
overzicht van alle aspecten die relevant zij bij de verdere uitwerking van de concepten op meso- en 
microniveau. In die zin worden ook een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden herhaald uit deel 
5 van deze nota. 
 

1 RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN 

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

 Restruimtes worden tot een minimum beperkt. 

 De infrastructuur wordt ruimtelijk kwalitatief ingepast in zijn omgeving. 

 Het fietspad langs de R4 Oost blijft afgezonderd van het gemotoriseerd verkeer d.m.v. 
afschermende constructies. 

 De oplossing voor de knoop mag niet interfereren met de geplande ruimtelijke ontwikkelingen 
in de haven en de omliggende gebieden en dient rekening te houden met de geldende GRUP-
contouren. 

 De oplossing voor de knoop moet rekening houden met de aanleg van de Nieuwe Westlede. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

 Er wordt uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen de drie takken van de knoop, 
zijnde de R4 Oost (J.F. Kennedylaan) in het noorden, de R4 – D. Eisenhowerlaan in het 
oosten en de N424 – J.F.Kennedylaan in het zuiden. 

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

 Langs de wegenis naar de knoop en op de knoop zelf worden geen fietspaden voorzien. Er 
wordt wel een voetpad/dienstpad voorzien op een viaduct of in een tunnel indien deze 
voorzien worden. 

 De fietssnelweg dient conform de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen te 
worden vormgegeven indien een aanpassing blijkt nodig te zijn.  

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

 De kruising O9 is een knoop van een hoofdvrachtroute A (R4 Oost en R4 – D. 
Eisenhowerlaan) en een vrachtroute type 1 (de N424) en is in die zin belangrijk voor 
uitwisseling van vrachtverkeer en uitzonderlijk vervoer. 

3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

 Alle takken van de knoop, en de knoop zelf dienen te voldoen aan de alle randvoorwaarden 
voor uitzonderlijk vervoer (hoogte, breedte, gewicht, lengte) tot transporten G4. De knoop 
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dient verder zo ruim mogelijk ontworpen te worden (binnen de GRUP-contouren) voor 
uitzonderlijk vervoer (zeker qua hoogte en gewichtsklassen). Ingeval bruggen of tunnels 
worden voorzien moet een vrije hoogte van 5m70 voorzien worden, tenzij deze infrastructuren 
kunnen vermeden worden. In dat geval is 5m10 nodig. 

 De realisatie van de nieuwe knoop en de aansluitende wegen dient maximaal rekening te 
houden met de matig waterstromingsgevoeligheid en de infiltratiegevoelige bodem van het 
gebied waarin de knoop wordt 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. 

 Aanwezigheid van de ondergrondse nutsleidingen (Fluxys, Elia en Aquafin) 
 

 
In de projectnotafase zal m.a.w. bijkomend onderzoek te gebeuren naar: 

 De afstemming op uitzonderlijk vervoer; 

 De concrete eisen inzake Minder Hinder maatregelen. 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 VOORKEURSVARIANT 

 
 
 

 


