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W6 - DROGENBROODSTRAAT 

DEEL 1 – INLEIDING 

1 AANLEIDING 

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

2 PROBLEEMSTELLING 

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

De doortocht Zelzate kent veel te veel doorgaand verkeer dat op de R4 West en Oost en op de N49 
thuishoort. 
In het zuidelijk havendeel ondervinden de woonkernen Muide-Meulestede sterke hinder van het 
doorgaand verkeer op de Zeeschipstraat-New Orleansstraat – Port Arthurlaan. 

3 DOELSTELLINGEN 

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

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

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

 Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen; 

 Vervolledigen van de hoofdroute BFF op R4 West & realisatie van een hoofdroute BFF op R4 
Oost (tussen knooppunt 4 en Langerbruggestraat); 

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

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

 Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen; 

 Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven; 

 Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap; 

 Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving. 
 

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

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

 W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

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

 W6 – Drogenbroodstraat 

 W7 – Elslo 

 W8 - Langerbrugsestraat 

 W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

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

 O1/O2/O3/O4 – N49 x R4O en R4O x Kanaalstraat+Rijkswachtlaan 

 O4bis – Arcelor Mittal 

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

 O5 – Moervaart Noord 

 O6 – Omgeving Moervaart 

 O6bis – Energiestraat 

 O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 

 O9 – Eurosilo 
 
Voorliggende nota bespreekt knoop W6 - Drogenbroodstraat 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 W6 - Drogenbroodstraat: 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

 Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

 Provincie Oost-Vlaanderen; 

 Gemeente Evergem; 

 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; 

 Haven van 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 en werkgroepen plaats met 
de nutsmaatschappijen, beheerders van waterlopen, specifieke bedrijven en andere actoren. 
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6 HISTORIEK  

6.1 INLEIDING 

In 1997 werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een wegenstructuur voor Vlaanderen 
vastgelegd. Daarin kregen de R4 West, R4 Oost elk een duidelijk rol en werd bovendien het 
wensbeeld voor een verbinding tussen de R4 West en de R4 Oost nabij het stedelijk weefsel – 
toentertijd de Rodenhuizeverbinding – gedefinieerd. 
In navolging van het structuurplan zijn in de periode 1999 – 2015 verschillende studies uitgevoerd die 
elk een uitspraak deden over de toekomstige invulling en vormgeving van R4 West en R4 Oost en de 
onmiddellijke omgeving. Het Raamplan van 1999 heeft de krijtlijnen op conceptniveau uitgezet. Deze 
krijtlijnen hebben in 2001 geleid tot een technische intekening van R4 West en Oost. Op basis van de 
nodige innames werd een rooilijn voorgesteld. Deze rooilijnenstudie heeft vervolgens geleid tot de 
vastlegging van de GRUP-contouren in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zeehavengebied 
Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West. 

6.2 RAAMPLAN  

Het “ontwerp Raamplan ‘Gent zeehaven’ 
R4 west en oost” werd opgemaakt door 
Omgeving. De studie werd conform 
verklaard op 17 november 1999 (laatste 
document dateert van december 1999).  
 
Om de woongebieden (Rieme, Doornzele, 
Langerbrugge) vrij te houden van 
economisch verkeer worden een aantal 
straten niet meer aangesloten. Er wordt 
een brug voorzien over de R4 in het 
verlengde van de Drogenbroodstraat. Er is 
geen op- en afrit op R4.  
 

 

Figuur 1: Uitwerking van het knooppunt volgens het 

Raamplan (bron: Ontwerp Raamplan)  

6.3 ROOILIJNSTUDIE 

De eindrapport van de rooilijnstudie dateert van 2001. Het hoofddoel van de studie is om, uitgaande 
van de streefbeelden zoals voorzien in het ontwerpraamplan de rooilijnplannen voor beide wegen vast 
te leggen.  
De Drogenroodstraat wordt in brug over de R4 West voorzien. 
 
Er zijn voor deze knoop nog twee andere scenario's mogelijk: 
- scenario 2: enkel fietsersbrug 
- scenario 3: insleuving van R4 
De realisatie van scenario 1 (brug over R4) heeft een grote impact op de aanpalende woningen (ca. 
13 onteigeningen). Er dient nagegaan te worden of de lokale verbinding van belang is om 
onteigeningen door te voeren. 
De barrière van R4 moet geminimaliseerd worden door uniform karakter van de beide wegen 
(materiaalgebruik, groenstructuur, verlichting...).  
De vrije hoogte boven de spoorweg bedraagt 6 m.  
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Figuur 2: Uitwerking van het knooppunt W6 volgens rooilijnstudie 2001 

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 GRUP voorziet geen uitwisselingsknoop noch een sleuf zonder uitwisseling t.h.v. de 
Drogenbroodstraat. Binnen de zone voor primaire weg type I kan wel een overbrugging van de 
Drogenbroodstraat voorzien worden. 

6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

In de startnota op mesoniveau werd bepaald dat op de locatie van knoop W6 – Drogenbroodstraat 
een fietsverbinding komt zonder uitwisseling van autoverkeer. De motivatie hiervoor wordt uitgebreid 
besproken in de startnota mesoniveau R4 West. Er was hierbij geen consensus over het kruisen van 
de Drogenbroodstraat, noch op RMC, noch op IGBC. De kwaliteitsadviseur heeft gunstig advies 
gegeven over de startnota mesoniveau R4 West en volgt daarbij de meerderheid om een fietskruising 
te voorzien en geen verbinding voor autoverkeer. Evergem heeft hier akte van genomen.3 
 
Er werd reeds een startnota op macroniveau opgemaakt voor het volledige project R4WO en op 
mesoniveau voor R4 West. Onderstaande conclusies uit deze nota’s zijn hierbij relevant voor de 
knoop W6-Drogenbroodstraat. 

                                                      
3 Evergem blijft bij haar standpunt en wenst een kruising voor gemotoriseerd verkeer. 
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Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn relevant voor de verdere uitwerking van W6-Drogenbroodstraat op microniveau: 

 Voor R4 West wordt met een ontwerpsnelheid van 120 km/u rekening gehouden. De 
toegelaten snelheid blijft echter op 90 km/u behouden. 

 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op mesoniveau zijn 
relevant voor de verdere uitwerking van W6- Drogenbroodstraat op microniveau: 

 Volgende inrichtingsprincipes voor de fietsinfrastructuur langs R4 West worden weerhouden: 
o Ontwerpsnelheid – bochtstralen 

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

o Breedte fietssnelweg 
 Bestaande fietspad blijft behouden waar het kan (bestaande breedte meestal 

3m). 
 Bij vernieuwing wordt 3m gerealiseerd waar geen landbouwvoertuigen zijn 

toegelaten, 4m waar wél landbouwvoertuigen zijn toegelaten.  
o Materiaal: asfalt 
o Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil met een begrenzing 

tussen de 3% en 4%. 
o Kruising fietssnelweg met lokale wegen type II (waaronder Riemesteenweg): Er wordt 

gestreefd naar een ongelijkvloerse kruising, wanneer dit echter ruimtelijk niet 
inpasbaar is kan een gelijkgrondse kruising overwogen worden. 

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

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

 Veiligheidsafstand tot kruin gracht 1,00m schrikstrook 
o Fietsbruggen (zowel fietssnelwegen als andere fietsbruggen) krijgen 4m functionele 

breedte (3m + 2x 0,5m schrikstrook) 
o Fietstunnels (zowel fietssnelwegen als andere fietsbruggen) krijgen 5m functionele 

breedte (3m + 2x 1,0m schrikstrook). Omwille van inpasbaarheid kan hier 
gemotiveerd van afgeweken worden tot 4,5m (3m + 2x0,75m schrikstrook) 

o Bromfietsen klasse A en B worden beiden toegelaten op R4 West. 

 De Drogenbroodstraat wordt voorzien van een fietskruising en niet van een autobrug of tunnel. 
Een samenvatting van de motivatie hiervan wordt hieronder weergegeven:  

o Er werden 4 scenario’s onderzocht waarvan een fietskruising als beste optie naar voor 
kwam. 

 Het scenario R4 in sleuf wordt niet weerhouden omwille van te hoge kostprijs 
en het behouden knelpunt aan de spoorlijn L554.  

 Het scenario volwaardige brug of tunnel voor gemotoriseerd verkeer wordt 
niet weerhouden omwille van te grote impact op onteigeningen en de 
leefbaarheid van de aanpalende woningen.  

 Een autotunnel met beperkte hoogte werd niet weerhouden omwille van het 
STOP-principe, dit scenario zou namelijk betekenen dat privévervoer een 
kortere route kan volgen dan openbaar vervoer. 

 Het enige wenselijke scenario is met andere woorden een fietsersbrug of 
tunnel. De omrijdfactoren die hierdoor ontstaan voor gemotoriseerd verkeer 
zijn erg beperkt. De fiets- en voetgangersrelatie zorgt voor het behoud van de 
fysieke relatie tussen oost- en westzijde van R4 West. 

 

                                                      
4 Infrabel streeft ernaar om zo veel als mogelijk overwegen te supprimeren. 
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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.5 
Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 
Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
 
In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd. 
Het uiteindelijke ontwerp dat door de aannemer wordt opgemaakt, kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp opgenomen in de projectnota. Daarbij mag evenwel niet afgeweken worden van de 
vooropgestelde eisen. Het uiteindelijke ontwerp zal uiteraard nog voorgelegd worden aan alle 
betrokken actoren o.a. ook via de in te dienen omgevingsvergunning. 
 

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

 
 

Figuur 3: Situering W6 – Drogenbroodstraat op macroschaal 
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Figuur 4: Situering W6 – Drogenbroodstraat op macroschaal – luchtfoto (bron: 

www.google.be/maps) 
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Figuur 5: Situering W6 – Drogenbroodstraat op mesoschaal – luchtfoto (bron: 

www.google.be/maps) 
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Figuur 6: Situering W6 – Drogenbroodstraat op microschaal – luchtfoto (bron: 

www.geopunt.be) 

http://www.geopunt.be/
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Ten westen van de R4 
is het gebied bestemd 
als agrarisch gebied en 
woongebied. Ten 
oosten van de R4 zijn 
de gebieden bestemd 
als bufferzone.  
Zowel in agrarisch 
gebied als in de 
bufferzone komen 
enkele woningen voor. 
 
Langsheen R4 West is 
een reservatiestrook 
voorzien, deze is 
intussen opgeheven 
door het GRUP 
Zeehavengebied Gent – 
inrichting R4 Oost en 
R4 West (zie verder). 

 

Figuur 7: Gewestplan (bron: www.geopunt.be) 

1.2 BPA’S EN RUP’S 

Onderstaande RUP’s worden op macroniveau besproken: 
- GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
- GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West 
- GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 

1.2.1 GRUP Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West  

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

Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 
Het knooppunt is gelegen in Artikel 57: zone voor primaire weg I 
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 I. 
 
Niet-verordend gedeelte: 
Bij de ruimtelijke opties wordt een overbrugging van de Drogenbroodstraat mogelijk gelaten binnen 
deze zone voor primaire weg I. 
 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 8: GRUP Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West – Grafische plan R4 

West (bron: www2.vlaanderen.be) 
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1.3 ROOILIJNPLANNEN 

Van R4 West bestaan geen juridisch bekrachtigde rooilijnen. Onderstaande plannen worden heden 
gehanteerd door AWV (niet bekrachtigd door handtekening minister van Openbare Werken, noch 
vastgelegd in Koninklijk Besluit). 
 

 

Figuur 9: Uittreksel grondplan R4 West t.h.v. Drogenbroodstraat (bron: AWV, B/3684-6337-

6338) 
 
Momenteel zijn onderzoeken lopende omtrent de eigendomsgrenzen langs R4 West en aansluitende 
wegen. De eigendomsgrenzen zullen in de projectnota in de plannen opgenomen worden. 
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1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

 

Figuur 10: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be) 

 

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

http://www.geopunt.be/
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1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau.  
Er zijn geen beschermde monumenten in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. In de 
ruimere omgeving bevinden zich onderstaande beschermde stads- en dorpsgezichten (zie ook micro 
W7):  

- Ten Westen: Kramershoek 2-4-6: domein Ten Bosch (vroeger Goed Ten Hulle en Kasteel Van 
Crombrugghe genaamd) met park en bijgebouwen. 

- Ten oosten: Tuindorp voorheen genaamd "Herryville" en de percelen van de vroegere 
velodroom gelegen Tuinwijk te Evergem. 

 

Figuur 12: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.onroerenderfgoed.be) 
 
Er zijn wel een aantal vastgestelde bouwkundige relicten in de ruime omgeving:  

 Boerenwoning (Kerkbruggestraat 23)  

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. 

Kerkbruggestraat 23 

Kramershoek 2-4-6 

Tuindorp Herryville 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/109.1/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/109.1/
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1.8 WATERTOETS 

 

 

Figuur 13: Watertoets – erosiegevoelige 

gebieden (bron: www.geopunt.be, feb 2016) 

 

Figuur 14: Watertoets – 

grondwaterstromingsgevoelige gebieden bron: 

www.geopunt.be, feb 2016) 

 

Figuur 15: Watertoets – hellingkaart (bron: 

www.geopunt.be, feb 2016) 

 

Figuur 16: Watertoets – infiltratiegevoelige 

bodems (bron: www.geopunt.be, feb 2016) 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 17: Watertoets – 

overstromingsgevoelige gebieden 2014 

(bron: www.geopunt.be, feb 2016) 

 

Figuur 18: Watertoets – winterbedkaart (bron: 

www.geopunt.be, feb 2016) 

 
Het projectgebied is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  
R4 West tussen de E34 en de Drogenbroodstraat is gelegen in het oppervlaktewaterwinningsgebied 
Kluizen. 

1.9 ATLAS DER WATERLOPEN 

In de atlas der waterlopen van 1950 is Hindeplas t.h.v. R4 West opgenomen met een kruinbreedte 

van 2,40m en een vloerbreedte van 1,20m (www.gisoost.be, 212 Hindeplas – meetpunt q1). 

De Burggravenstroom is ter hoogte van R4 West (www.gisoost.be, 211 Burggravenstroom – 

meetpunt n) opgenomen met een kruinbreedte van 7,70m en een vloerbreedte van 5,20m. 

  

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

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

1.10.1 MER voor de aanleg van 11 knooppunten langs de R4 West  

In 2002 werd door Ecolas een milieueffectenstudie (project-MER) opgemaakt om de milieu impact van 
de omvorming van de R4-Westelijke tak in te schatten. Het betreft het wegvak gelegen tussen N9 en 
N49, tot een primaire weg I.  
 
Vanuit de discipline mens gaat de voorkeur naar de aanleg van een fietsersbrug of de insleuving van 
de R4 West (zie verder), waarbij geen onteigeningen dienen te gebeuren.  
 
Vanuit het MER, discipline fauna en flora, wordt richtinggevend aangegeven om laanbeplanting te 
voorzien (met zomereik) en spontane vegetatieontwikkeling op de bermen te voorzien.  
Als compenserende maatregel wordt de aanplant van een bomenrij voorzien (in relatie tot 
vegetatiewijzigingsbesluit - rooien van wilgen en zomereik, inname van verboden te wijzigen 
moerasvegetatie en wegbermvegetatie). 
 
Vanuit het MER-landschap wordt aangegeven dat het sterk aangewezen is alle fietsbruggen in een 
gelijkaardige architectonische stijl uit te voeren indien op deze locatie enkel een fietsverbinding wordt 
voorzien. 
 
Milderende maatregelen zijn afhankelijk van de inrichting en milderende maatregelen die genomen 
worden in relatie tot de aanleg van spoorlijn L55. 
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

Zie macro- en mesoniveau voor de ruimtelijke structuurplannen van Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 
R4 West is geselecteerd als primaire weg type I in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

2.1.1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Evergem  

Zie macroniveau. 
De gewenste ruimtelijke structuur Wippelgem – Kluizen – Doornzele bestaat uit een insleuving van R4 
West ter hoogte van de Drogenbroodstraat. 

  

Figuur 20: Gewenste Ruimtelijke structuur Wippelgem – Kluizen - Doornzele (GRS Evergem, 

2005) 
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Figuur 21: Gewenste Ruimtelijke structuur Belzele - Evergem – Kerkbrugge-Langerbrugge 

(GRS Evergem, 2005) 
 

2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Enkele ontwikkelingen in de omgeving van de knoop zorgen voor een veranderende context: 

 Ten noordwesten van de knoop wordt het bedrijventerrein Nest verder ontwikkeld.  
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2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

 

Figuur 22: Biologische waarderingskaart 2 (bron: www.geopunt.be) 
 
Het merendeel van de omliggende zones zijn biologisch minder waardevol. Aansluitend bij de 
Kerkbruggestraat ligt biologisch waardevol gebied (verruigd grasland en mesofiel hooiland) en een 
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen (bomenrij met dominantie van 
wilg).  



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_103 W6 - VERSIE03 - DRAFT.DOC pag. 28 | 62 

 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE PLANNINGSCONTEXT 

3.1 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2013 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.2 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWEROK (TEN-T) 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

De studie geeft aan dat het afsluiten van de Drogenbroodstraat niet zorgt voor extra verkeer in kern 
van Evergem dankzij de parallelweg.  

3.5 VISIE NMBS - INFRABEL 

Zie macro. Infrabel wenst overwegen zo veel als mogelijk te supprimeren. Bij een toename van de 
vraag naar goederenvervoer op L55 voorziet Infrabel een ontdubbling van het spoor L55. Deze extra 
spoorlijn wordt voorzien tussen de R4 en de huidige spoorlijn. 

3.6 VISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Onderstaande figuur geeft het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Oost-
Vlaanderen weer. De R4 West is aangeduid als hoofdfietsroute en fietssnelweg. De 
Drogenbroodstraat-Kerkbruggestraat is een bovenlokale functionele fietsroute. 

 

Figuur 23: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, mei 2016) 
 

http://www.gisoost.be/
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3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Zie macro en 

mesoniveau.  
 
Er loopt een recreatieve 
fietsroute van knooppunt 
46 naar knooppunt 49 
over het fietspad R4 West 
en de Kerkbruggestraat 
met een kruising van R4 
West ter hoogte van de 
Drogenbroodstraat. 
 

 

 

Figuur 24: Recreatief fietsknooppuntennetwerk (www.fietsnet.be) 

3.9 RAAMPLAN FIETS (IN OPMAAK) 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent. W6 is geselecteerd als poort op de 
hoofdstructuur en wisselt verkeer op de hoofdfietsroute uit met verkeer op de functionele fietsroute. 
Op deze locaties wordt het lokale netwerk geënt op de fietssnelweg R4 West. 
 
De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent.  

 
 

Figuur 25: Raamplan Fiets, versie februari 2016 (bron: provincie Oost-Vlaanderen)6 

                                                      
6 Deze kaart is de recentste versie maar wordt nog verder besproken en geüpdatet 

http://www.fietsnet.be/
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3.10 MOBILITEITSPLAN EVERGEM (BS 09.02.2015) 

Het mobiliteitsplan van de gemeente Evergem werd verbreed en verdiept. Het verbrede en verdiepte 
beleidsplan werd conform verklaard op de RMC van 20 november 2014. (Zie ook macro en meso) 
 
Relevant voor knoop W6-Drogenbroodstraat: 

 Selectie lokale wegen 
o De Drogenbroodstraat-Kerkbruggestraat is geselecteerd als lokale weg type II.  
o Bij het knippen van R4 West wordt de Drogenbroodstraat lokale III en de 

Kerkbruggestraat- parallelweg – Noorwegenstraat lokale II.  
o De gemeente deelt hier echter niet de visie van de streefbeeldstudie en raamplan R4. 

Voor de gemeente is de lokale verbinding Drogenbroodstraat – Kerkbruggestraat van 
lokaal verbindend belang. Indien er geen autoverbinding wordt voorzien, dan is er 
minstens een fietsverbinding noodzakelijk.  

 De snelheid op de R4 bedraagt 90 km per uur. De Kerkbruggestraat is aansluitend bij het 
knooppunt gelegen in een zone 70km/u. Verder van het knooppunt geldt 50 km/u.  

 Aanvullend op het BFF worden in de onmiddellijke omgeving geen lokale fietsroutes 
aangeduid. 

 Er is geen aanduiding van woonkernstraten in de onmiddellijke omgeving van het knooppunt.  

 Naast woonkernstraten, die aan weerszijde met voetpaden moeten worden uitgerust, zijn er 
ook een reeks types wegen die minstens aan één zijde met een voetpad moeten worden 
uitgerust. De as Drogenbroodstraat-Kerkbruggestraat is zo’n type weg. 

  

Figuur 26: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Evergem ) 
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Figuur 27: Snelheidsregime (bron: mobiliteitsplan Evergem) 

3.11 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

3.11.1 Verbindingsweg N458 Noordlaan-Ovaal van Wippelgem 

Waar het Kluizendok op de R4 West aansluit, is een aantal jaren terug een ovaalvormige rotonde 
gerealiseerd. Enkel de verbindingsweg naar de N458 is nog niet aangelegd. Dat gebeurt in de 
komende 2 jaar, buiten het project R4WO. 

3.11.2 Raamplan onderliggend wegennet7  

Het eindrapport van het ontwerp raamplan onderliggend wegennet voor de Gentse kanaalzone en 
omliggende kernen dateert van oktober 2003. Het werd opgemaakt door Studiegroep Omgeving.  
 
De studie behandelt de verkeersafwikkeling op het wegennet, gelegen binnen R4 West en R4 Oost en 
gaande tot de eerste kernengordel buiten R4 West en R4 Oost. Hierbij is enkel het onderliggend 
wegennet weerhouden. Concreet betekent dit dat hoofd- en primaire wegen niet in dit raamplan vervat 
zitten en de studie zich beperkt tot de zogeheten secundaire en lokale wegen.  
Voor de respectievelijke 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. 
 
Onderstaande figuur (links) geeft het gewenste typeprofiel voor een lokale ontsluitingsweg (lokale weg 
type II). De profielen verschillen naargelang men zich binnen of buiten de bebouwde kom bevindt.  
De keuze tussen het al dan niet aanleggen van een fietspad is voornamelijk afhankelijk van de 
intensiteiten en de 85-percentielwaarde van het gemotoriseerd verkeer. Bij een te hoge snelheid of 
intensiteit zijn fietspaden aangewezen. In het andere geval is menging van fietsers en gemotoriseerd 
verkeer mogelijk.  
 
Onderstaande figuur (rechts) geeft het gewenste typeprofiel voor een lokale weg type III. Bij een 
lokale weg type III wordt er steeds uitgegaan van menging van verkeerssoorten, zelfs buiten de 

                                                      
7 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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bebouwde kom. Enkel bestemmingsverkeer maakt van deze wegen gebruik (bewoners in 
woonstraten, landbouwvoertuigen op langbouwwegen, enz.). 
 

 

Figuur 28: Gewenst typeprofiel lokale ontsluitingsweg 

(bron: Raamplan onderliggend wegennet, Omgeving) 
 

 

Figuur 29: Gewenst typeprofiel lokale 

wegen type III (bron: Raamplan 

onderliggend wegennet, Omgeving) 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

De Drogenbroodstraat - Kerkbruggestraat kruist de 
R4 West met een verkeerslichtengeregeld 
kruispunt. Ten westen van het kruispunt zijn 
voornamelijk aan de zuidzijde vrijstaande woningen 
gelegen tot tegen de R4 West, aan de noordzijde 
zijn er minder woningen gelegen. Aan de oostzijde 
van de R4 zijn enkel langs de noordzijde 
vrijstaande woningen gelegen. 

 

Figuur 30: Vrijstaande woningen langs 

zuidwestzijde van de Drogenbroodstraat 

(www.googlemaps.com) 

 

Figuur 31: Vrijstaande woningen langs 

noordoostzijde van de Kerkbruggestraat 

(www.googlemaps.com) 

 
Parallel met de Drogenbroodstraat – 
Kerkbruggestraat kruist ook de Burggravestroom 
de R4 West. Ten westen van de R4 West komt de 
Hindeplas samen met de Burggravestroom, zie ook 
onderstaande figuur. 

 

Figuur 32: W3 – Drogenbroodstraat -

Ruimtelijke analyse 
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Figuur 33: Waterlopen t.h.v. W6 – Drogenbroodstraat (www.geopunt.be) 
 

http://www.geopunt.be/
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

 
Het kruispunt 
Drogenbroodstraat x 
R4 West is 
verkeerslichtengereg
eld. Er zijn 2x2 
rijstroken rechtdoor 
op de R4. Er zijn 
aparte linksaf- en 
rechtsafslagstroken 
voorzien. Komende 
van de R4 zijn de 
rechtstafslagstroken 
uit de lichtenregeling 
gehaald.  Ook vanuit 
de 
Drogenbroodstraat 
en de 
Kerkbruggestraat 
zijn (weliswaar korte) 
linksafslagstroken 
voorzien. Er is een 
rechtstreekse 
toegang tot het 
pompstation van 
Aquafin vanaf het 
kruispunt. 

 

Figuur 34: W3 – Drogenbroodstraat - Verkeerskundige analyse 
 
Ten oosten van R4 West is een parallelweg gelegen die de Kerkbruggestraat (uit de voorrang) kruist. 
Ten westen van R4 West is een fietssnelweg gelegen, deze is (zowel ten noorden als ten zuiden) 
toegankelijk voor landbouwverkeer. 

 

Figuur 35: Fietssnelweg toegankelijk voor landbouwverkeer (www.googlemaps.com) 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

Buslijn 55 (Gent-Zelzate) kruist R4 West en volgt de Kerkbruggestraat-Drogenbroodstraat. De 
dichtstbijzijnde halten zijn halte Paryslaan op ca. 90 meter van R4 West in de Kerkbruggestraat en 
halte Drogenbroodstraat op 370m van R4 West in de Drogenbroodstraat. De halteaccomodatie aan de 
Paryslaan bestaat in de ene richting uit onder meer een schuilhuisje en fietsrekken. In de andere 
richting is enkel een haltepaal voorzien. De bus stopt op de rijbaan. 
 

 

Figuur 36: Netplan De Lijn (bron: 

www.delijn.be, feb 2016) 

 

Figuur 37: Halte Paryslaan 

(www.googlemaps.com, jul 2013) 
 

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

Langs de Kerkbruggestraat zijn vrijliggende 
enkelrichtingsfietspaden voorzien, langs de 
Drogenbroodstraat aanliggend niet-verhoogde 
enkelrichtingsfietspaden. Het 
dubbelrichtingsfietspad langs R4 West kruist de 
R4 beveiligd in de verkeerslichtenregeling, dit is 
langs beide zijden ook toegankelijk voor 
landbouwvoertuigen en dienstvoertuigen. 
 

 

Figuur 38: Beveiligde 

dubbelrichtingsfietsoversteek 

(www.googlemaps.com) 

 

Figuur 39: Aanliggend niet-verhoogde 

fietspaden langs de Drogenbroodstraat 

(www.googlemaps.com) 

 

Figuur 40: Vrijliggende fietspaden langs de 

Kerkbruggestraat (www.googlemaps.com) 

2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

Er zijn geen voetpaden langs de Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat m.u.v. de aansluiting van de 
zebrapaden voorzien op alle takken van het verkeerslichtengeregelde kruispunt.  

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Er zijn geen parkeervoorzieningen noch parkeerproblemen in de onmiddellijke omgeving.  

2.6 GOEDERENTREINVERKEER  

Goederenspoorlijn L55 kruist de Kerkbruggestraat op maaiveldniveau ten oosten van R4 West.  

 

Figuur 41: Kruising goederenspoorlijn L55 x Kerkbruggestraat (www.googlemaps.com) 
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2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden 9 ongevallen ter hoogte van het kruispunt Drogenbroodstraat x 
R4 West, waarvan 3 met dodelijke gevolgen.  

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 4 0 0 2 4 

2012 1 0 1 0 0 

2013 4 0 2 2 4 

2011-2013 9 0 3 4 8 

Tabel 1: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. Drogenbroodstraat 
 
In de periode 2013-2015 gebeurden 16 ongevallen t.h.v. het kruispunt Drogenbroodstraat x R4 West 
waarvan 1 met dodelijke afloop (zie onderstaande figuur). 
 

 

Figuur 42 : Ongevallengegevens 2013-2015 (bron: Evergem) 
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2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Macromodel 

In de studie “afstemming verkeersinfrastructuur grenzeloze kanaalzone” werd de impact van het al 
dan niet knippen van de Drogenbroodstraat (telkens zonder uitwisseling met R4 West) reeds 
onderzocht en was de conclusie dat de verschuivingen beperkt zijn. 
 
De macromodellen werden intussen aangepast aan de nieuwe knopen voor R4 West en Oost. Ook 
het aangepast macromodel komt tot de conclusie dat de verschuivingen verwaarloosbaar zijn. Ten 
gevolge van de knip treden verschuivingen op van verkeersstromen op de knopen Langerbrugsestraat 
en Ovaal van Wippelgem in grootte-orde 50 pae per uur tijdens de spitsmomenten. 
 
In het macromodel wordt een duidelijke relatie vastgesteld tussen verkeer van en naar Nest en het 
knooppunt W8-Langerbrugsestraat via de parallelweg. Dit gaat in grootte-orde over 250 pae 
(ochtendspits van W8 naar Nest, avondspits omgekeerd) dat op W5-Ovaal van Wippelgem thuishoort. 
In het macromodel is (voorlopig) opgenomen dat de parallelweg steeds uit de voorrang gelegen is, 
door de beperkte kruisende verkeersstromen gaat deze route echter vlotter dan een route via R4 
West en het Ovaal van Wippelgem. 

2.9.2 Verkeerstellingen 

Vandaag maken 839 voertuigen (excl. doorgaand verkeer op R4 West) gebruik van het kruispunt 
Drogenbroodstraat x R4 West tijdens de ochtendspits, 205 hebben hiervan hebben geen relatie met 
de R4 en zijn zuiver kruisend verkeer. Tijdens de avondspits maken 1341 voertuigen gebruik van het 
kruispunt waarvan er 200 geen relatie aan gaan met de R4. 
 

 Van R4 naar Kerkbrugge-
Langerbrugge / Wippelgem 

Van Kerkbrugge-
Langerbrugge / 
Wippelgem naar R4 

Kruisend verkeer langs 
Kerkbruggestraat - 
Drogenbroodstraat 

Ochtendspits 393 241 205 

Avondspits 269 292 200 

Tabel 2: Verkeerstromen t.h.v. Drogenbroodstraat x R4 West 
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Figuur 43: Manuele kruispuntteling Drogenbroodstraat x R4 West - Ochtendspits 22 september 

20158 
 

 

Figuur 44: Manuele kruispuntteling Drogenbroodstraat x R4 West - Avondspits 22 september 

20159 

                                                      
8 Doorgaand verkeer op R4 West werd niet geteld. 
9 Doorgaand verkeer op R4 West werd niet geteld. 
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2.10 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

Door de aanwezigheid van het kruispunt W6 – Drogenbroodstraat op de R4 West is Wippelgem, 
Kluizen en bij uitbreiding Ertvelde goed ontsloten naar R4 West. Door de komst van de 
verbindingsweg Noordlaan – Ovaal van Wippelgem zullen de omrijdroutes voor verkeer uit Kluizen en 
Ertvelde verwaarloosbaar zijn. Verkeer uit Wippelgem zelf (en dan voornamelijk de bewoners van de 
Drogenbroodstraat) moet omrijden naar het Ovaal van Wippelgem. Ook Kerkbrugge-Langerbrugge en 
Doornzele worden via dit kruispunt ontsloten naar R4 West. Deze hebben echter vandaag al veel 
alternatieven via W8 - Langerbruggestraat en W5 - Ovaal van Wippelgem, waardoor de impact van 
het afsluiten van dit kruispunt beperkt wordt ingeschat. 

 

Figuur 45: Omrijdroutes ten gevolge van schrappen uitwisseling Drogenbroodstraat 
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DEEL 4 – VISIE 

Hoewel de gemeente Evergem vragende partij is en blijft voor een beperkte autotunnel ter hoogte van 
de R4 West om zo de sociale link tussen Wippelgem en Kerkbrugge-Langerbrugge te behouden zijn 
de overige actoren overtuigd dat dit met een fietsersbrug/tunnel ook kan bekomen worden. 
Verplaatsingen tussen de 2 kernen met de wagen kunnen nog steeds plaatsvinden via het Ovaal van 
Wippelgem, de omrijdafstand is hier beperkt. Voor de motivering en beslissing van het voorzien van 
een fietsverbinding en géén verbinding voor gemotoriseerd verkeer wordt naar de startnota 
mesoniveau R4 West verwezen. 
 
De fietsverbinding Drogenbroodstraat moet in eerste instantie de kernen Wippelgem en Kerkbrugge-
Langerbrugge vlot verbinden voor zwakke weggebruikers, bij voorkeur en in de mate van het 
mogelijke in het verlengde van de wegenis. De fietsverbinding moet enerzijds de barrière van de R4 
en spoorlijn L55 milderen en anderzijds het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk herstellen. In de mate 
van het mogelijke moet ook de zichtrelatie tussen beide zijden van de R4 versterkt worden. 
 
De parallelweg neemt een functie op om lokaal verkeer naar de uitwisselingsknopen te brengen (W8-
Langerbrugsestraat en W5-Ovaal van Wippelgem). Verkeer gerelateerd aan de haven hoort enkel op 
het Ovaal van Wippelgem thuis en niet in de verschillende woonkernen, noch de parallelweg. 
 
Buslijn 55 Zelzate- Gent zal door de knip voor gemotoriseerd verkeer omgeleid worden naar de 
Kerkbruggestraat – parallelweg - Noorwegenlaan – verbindingsweg.  
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DEEL 5 – UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

1 UITGANGSPUNTEN  

Onderstaande uitgangspunten werden bij aanvang van de studie vooropgesteld die relevant zijn voor 
de knoop W6 – Drogenbroodstraat: 

 Er wordt binnen de contour van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 
Oost en R4 West gewerkt en niet afgeweken van het vastgelegde concept voor knoop W6 - 
Drogenbroodstraat.  

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 bereikbaarheid van privépercelen (landbouwpercelen, woningen...) moet gegarandeerd 
blijven. 

 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) 

 Terreinen moeten ontsloten blijven naar de openbare wegenis. 

 Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes. 

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

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Naast een aantal duidelijk ruimtelijke uitgangspunten (zie voorgaande punt), dient bij de herinrichting 
van W6 - Drogenbroodstraat ook rekening te worden gehouden met volgende ruimtelijk-planologische 
voorwaarden: 

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

 De visie-elementen die in de toelichtende nota van het GRUP voor de knoop naar voren 
worden gebracht: 
Het knooppunt is gelegen in Artikel 57: zone voor primaire weg I: 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 I. 

 De relevante bepalingen uit het project-MER voor de R4 West. 
o Vanuit het MER landschap wordt de architectonische vormgeving van de fietsbruggen 

als belangrijk beschouwd. Deze moeten ingepast worden in de inrichting en 
morfologie van de nieuwe aan te leggen infrastructuur. Het is sterk aangewezen alle 
fietsbruggen in een gelijkaardige architectonische stijl uit te voeren. 
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop W6 – 
Drogenbroodstraat van belang: 

 Er is geen uitwisseling van verkeer tussen R4 West en Drogenbroodstraat en 
Kerkbruggestraat, noch is er een link tussen beiden voor gemotoriseerd verkeer. 

 Fietsverbindingen die kruisen met de R4worden ongelijkvloers voorzien. 

 R4 West is geselecteerd als hoofdfietsroute, de Drogenbroodstraat-Kerkbruggestraat als 
bovenlokaal functionele fietsroute.  

 Nieuwe fietsinfrastructuren dienen aangelegd te worden conform de richtlijnen van het 
fietsvademecum. 

 De kruisende fietsinfrastructuur moet ook voor voetgangers toegankelijk zijn.  
 

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

 Er dienen geluidsmilderende maatregelen genomen te worden om Wippelgem te ontlasten 
(bestaande geluidswering moet behouden blijven en verder uitgebouwd worden). 

 Omwille van uitzonderlijk vervoer dient een vrije hoogte van 5,7m gehanteerd te worden onder 
de fietsbruggen.  

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

 Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande nutsleidingen.  

 Tijdens de uitvoering der werken moet de goederenspoorlijn maximaal in gebruik blijven. 

 Er dient uitgegaan worden van een toekomstige elektrificering en ontdubbeling van de 
spoorlijn. Extra spoor wordt voorzien tussen R4 en bestaande spoor.  

 Bij een tunnel komen sporen op een eigen spoorbedding (80cm) te liggen los van de 
dragende constructie van het tunneldak. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Onderstaande varianten werden onderzocht ter hoogte van W6 – Drogenbroodstraat: 
1. Geen kruising voor gemotoriseerd verkeer 
2. Beperkt ophogen R4 West 
3. Afweging fietsbrug vs tunnel 
4. Locatie hellingen W6 – Drogenbroodstraat 
5. Kruispuntconfiguratie parallelweg x Kerkbruggestraat 

1 GEEN KRUISING VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

In de startnota mesoniveau werden voor de Drogenbroodstraat 4 mogelijk scenario’s geëvalueerd: 
1. R4 in sleuf, Drogenbroodstraat op maaiveldniveau 
2. R4 op maaiveld, enkel fietsbrug/tunnel 
3. R4 op maaiveld, beperkte autotunnel 
4. R4 op maaiveld, volwaardige autobrug/tunnel 

De gemeente Evergem wenst hier een verbinding te behouden voor gemotoriseerd verkeer. De 
overige actoren zijn van mening dat een fietsverbinding volstaat. De beslissing om enkel een 
fietsverbinding te voorzien is opgenomen in de startnota R4 West op mesoniveau. In onderhavige 
nota wordt uitgegaan dat er enkel een fietsverbinding komt aan de knoop W6 – Drogenbroodstraat.  

2 BEPERKT OPHOGEN R4 WEST 

Door R4 West beperkt op te hogen kan de fietstunnel minder diep komen te liggen en de zichtrelatie 
verbeteren. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is echter de kruising van de spoorlijn. Het behoud 
van de ligging van de spoorlijn is een belangrijke randvoorwaarde waar niet kan van afgeweken 
worden. Een grote ophoging van R4 West heeft dus weinig zin, een zeer beperkte ophoging in kader 
van het optimaliseren van het lengteprofiel van de fietstunnel kan wel voordelen bieden. 

3 AFWEGING FIETSBRUG VS TUNNEL  

Gezien de hogere kostprijs, de impact op leidingen, eisen qua doorzicht en dergelijke is een 
fietstunnel minder evident te realiseren dan een fietsbrug (zie ook afwegingstabel 2 in startnota micro 
W4a – Hoogstraat en W4b – Walgracht).  
 
Bij de knopen W4a en W4b is het vervolledigen van het fietsnetwerk de hoofddoelstelling. Bij knoop 
W6-Drogenbroodstraat is het versterken van de sociale link tussen Wippelgem en Kerkbrugge-
Langerbrugge de hoofddoelstelling. Daarom wordt hier ondanks de knelpunten die dit met zich 
meebrengt een fiets- en voetgangerstunnel wenselijker geacht dan een fiets- en voetgangersbrug.  
Bij een tunnel moet namelijk een kleiner hoogteverschil overwonnen worden10 wat het comfort ten 
goede komt en blijft bovengronds de visuele relatie bestaan tussen oost- en west wat de 
barrièrewerking vermindert. 
 
Bij het ontwerp van de fietstunnel dient aandacht te gaan naar de visuele relatie tussen beide zijden 
van de R4, de doorkijk van de tunnel, natuurlijke lichtinval, verluchting en akoestiek. 
 
 

                                                      
10 Spoorlijn L55 ligt ±80cm hoger dan zijstraten waardoor hoogteverschil bij brug 7,3m (6m VH + 0,8m 
hoogteverschil + 0,5m brugdek) wordt en bij tunnel 3,8m (2,8m VH + 1,8m-0,8m). 
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4 LOCATIE HELLINGEN W6 – DROGENBROODSTRAAT 

Er werden 3 verschillende scenario’s afgewogen voor de fietstunnel ter hoogte van W6 – 
Drogenbroodstraat. 
 

4.1 SCENARIO 1: FIETSTUNNEL DWARS OP R4 WEST, VERPLAATSEN 
WATERLOOP 

Scenario 1 bestaat uit een helling aan de westzijde 
van de R4 komende van de Drogenbroodstraat 
richting zuiden, vervolgens een bocht op niveau -1 
en een onderdoorgang onder de R4. In het 
verlengde van de tunnel gaat de helling weer 
omhoog naar de Kerkbruggestraat.  
 
Door de bocht en de ligging meer zuidwaarts 
ondersteunt dit scenario niet sterk de relatie 
Wippelgem – Kerkbrugge-Langerbrugge en is de 
zichtrelatie beperkt.  
 
De helling aan westelijke zijde kan aan 2,9% 
voorzien worden, aan de oostelijke zijde wordt een 
helling van 4,8% aangenomen teneinde de 
Fluxysleiding te kunnen behouden. Een 
aanpassing van de Fluxysleiding zorgt voor een 
grote meerkost. 
 
Afhankelijke van de diepte van de Fluxysleiding 
kan de oostelijke helling geoptimaliseerd worden 
(zie scenario 1 – geoptimaliseerd). 

 

Figuur 46: Scenario 1 
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Gezien de Fluxysleiding de waterloop kruist kan 
aangenomen worden dat deze hier voldoende diep 
ligt. De precieze ligging van de Fluxysleiding wordt 
in projectnota-fase verder onderzocht. 

 

Figuur 47: Scenario 1 - geoptimaliseerd 
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4.2 SCENARIO 2: FIETSTUNNEL DWARS OP R4 WEST, BEHOUD DUIKER ONDER R4 

Scenario 2 bestaat uit een helling aan de 
westzijde van de R4 komende van de 
Drogenbroodstraat richting zuiden. Deze 
helling start echter pas na het kruisen van 
de waterloop. Vervolgens wordt een 
bocht op niveau -1 voorzien en een 
onderdoorgang onder de R4. De 
westelijke helling wordt parallel met de 
Fluxysleidingen voorzien om deze 
leidingen niet te hoeven verplaatsen. 
 
Door de bocht en de ligging meer 
zuidwaarts ondersteunt dit scenario niet 
sterk de relatie Wippelgem – Kerkbrugge-
Langerbrugge en zijn de zichtrelatie 
beperkt.  
 
De helling aan westelijke zijde kan aan 
3,6% voorzien worden net als die aan 
oostelijke zijde. 
 

 

Figuur 48: Scenario 2 
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4.3 SCENARIO 3: FIETSTUNNEL ZO NOORDELIJK MOGELIJK, R4 WEST 
LOODRECHT KRUISEN 

Scenario 3 bestaat uit een helling aan de westzijde 
van de R4 komende van de Drogenbroodstraat 
richting zuiden, deze vertrekt in het verlengde van 
de Drogenbroodstraat. Om deze helling te kunnen 
voorzien zal de waterloop over een bepaalde 
afstand moeten verplaatst worden. Vervolgens 
wordt een bocht op niveau -1 voorzien en een 
onderdoorgang onder de R4. De westelijke helling 
wordt parallel met de Kerkbruggestraat voorzien. 
 
In dit scenario kan nog steeds geen visuele relatie 
gecreëerd worden, wel kan de omrijdroute tot een 
minimum beperkt worden. 
 
De helling aan westelijke zijde kan aan 3,6% 
voorzien worden, de oostelijke helling aan 3,1%. 
 
Om de visuele relatie te verbeteren kan de 
onderdoorgang onder R4 schuin voorzien worden. 
 
 

 

Figuur 49: Scenario 3a – loodrechte kruising 
De rechtse figuur geeft aan hoe scenario 3 verder 
kan geoptimaliseerd worden naar een meer 
schuine kruising van de R4 en een kruising die 
meer in het verlengde ligt van de Kerkbruggestraat-
Drogenbroodstraat. 
Dit scenario voldoet echter nog steeds niet aan de 
doelstelling om de relatie tussen Kerkbrugge-
Langerbrugge en Wippelgem te versterken.  
 
 

 

Figuur 50: Scenario 3b – schuine kruising 
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4.4 CONSLUSIE VOORKEURSSCENARIO 

De besproken scenario’s voldoen allen niet ten volle aan de doelstelling om de relatie tussen west en 
oost te versterken. Idealiter wordt een fietsonderdoorgang in het verlengde van de Drogenbroodstraat 
en de Kerkbruggestraat voorzien. Aan oostelijke zijde is dit geen probleem, er is geen bebouwing aan 
de zuidzijde van de Kerkbruggestraat en er is ruimte tussen de waterloop en de Kerkbruggestraat. 
Aan de westzijde kan deze helling moeilijk voorzien worden omdat er langs beide zijden van de 
Drogenbroodstraat woningen ontsloten worden. In de projectnotafase zal verder onderzocht worden 
om de onderdoorgang zo maximaal mogelijk in het verlengde van de Drogenbroodstraat-
Kerkbruggestraat te voorzien zonder de ontsluiting van de woningen te hypothekeren. Onderstaande 
figuur en richtlijnen geven aan waar mee zal rekening gehouden worden. 
 
 
De rechterfiguur geeft indicatief aan hoe maximaal 
aan de doelstelling “versterken relatie tussen 
Wippelgem (westzijde R4) en Kerkbrugge-
Langerbrugge (oostzijde R4)” kan voldaan worden. 
Enkele belangrijke maatregelen zijn:  

 Tussen de spoorlijn en de R4 de tunnel open te 
werken naar boven toe voor lichtinval, ventilatie 
en beleving. 

 De helling van het fietspad kan omwille van 
ontsluiting van de woningen langs beide zijden 
van de Drogenbroodstraat niet in het verlengde 
van de Drogenbroodstraat voorzien worden. 
Door in het verlengde een trappenpartij te 
voorzien kan de zichtrelatie echter wel 
opgevangen worden. 

 Door beide richtingen van de R4 zo dicht 
mogelijk bij elkaar te brengen kan de 
onderdoorgang zo kort mogelijk gehouden 
worden. Als alternatief kan bij voldoende 
afstand tussen beide richtingen de 
middenberm opengewerkt worden voor 
lichtinval. 

 Door de helling S-vormig te voorzien kan de 
helling zo lang mogelijk gemaakt worden en 
toch aan de nodige bochtstralen voldaan 
worden. 

 Zichtafstanden dienen te voldoen aan een 
minimaal rijzicht van 5s11. Rekening houdend 
met een snelheid van een fietsers van 20 km/u 
(dalende fietser komende van de 
Drogenbroodstraat), betekent dit een 
zichtafstand van 28m. ter hoogte van de 
tunnelmonden. 

 De fietssnelweg ten noorden en ten zuiden van 
de Drogenbroodstraat dient toegankelijk te zijn 
voor landbouwverkeer (doorgaand 
landbouwverkeer dat de Drogenbroodstraat 
kruist en landbouwverkeer in de tunnel moet 
niet mogelijk zijn. 

 

Figuur 51: Schets voorkeursscenario 

 

                                                      
11 CROW-publicatie 279, Karakteristieken van voertuigen en mensen, p. 127. 
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5 KRUISPUNTCONFIGURATIE PARALLELWEG X 
KERKBRUGGESTRAAT 

Door het knippen van de Drogenbroodstraat-Kerkbruggestraat wordt het voorrangsgeregeld kruispunt 
Kerkbruggestraat x parallelweg een T-kruispunt. Een aanpassing van het maaiveldniveau en eventueel 
de voorrangsregeling dringt zich op. Onderstaand worden de mogelijke kruispunttypologiën besproken. 
De keuze voor de kruispunttypologie hier dient samen bekeken te worden met de 
kruispuntherinrichtingen aan Elslo (parallelweg uit de voorrang) en Langerbrugsestraat (parallelweg in 
de voorrang richting knoop W8-Langerbrugsestraat).  
 

Scenario 1: Kerkbruggestraat – 
parallelweg-noord als voorrangsweg 
– nieuwe weg door landbouwgebied 
 

 sterk sluipverkeerremmend 

 Fietstunnel wordt minder lang 

 Vlotte verbinding voor nieuw 
busroute buslijn 55 
 

- Gelijkgrondse kruising fietspad 
Kerkbruggestraat x parallelweg 

- Aanpassing kruising waterloop. 
- Verkeer langs parallelweg wordt 

langs woningen geleid. 
- Extra onteigeningen nodig. 
- Doorsnijding van een 

landbouwperceel. 
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Scenario 2: Kerkbruggestraat – 
parallelweg-noord als voorrangsweg 
– behoud huidige aansluiting 
 

 Sluipverkeerremmend voor 
verkeer richting W8-
Langerbrugsestraat 

 Fietspad wordt ongelijkgronds 
gekruist 

 stompe hoek tussen 
Kerkbruggestraat en parallelweg-
noord maakt invulling overzichtelijk 
kruispunt mogelijk. 

 Vlotte verbinding voor nieuw 
busroute buslijn 55 
 

- Eventueel havenverkeer wordt via 
Kerkbrugge geleid i.p.v. (de 
onbebouwde) parallelweg. 

 

 
Scenario 3: Parallelweg als 
voorrangsweg 
 

 Fietspad wordt ongelijkgronds 
gekruist 

 Rechte weg in de voorrang is goed 
leesbaar voor weggebruiker. 

 Eventueel havenverkeer wordt via 
(de onbebouwde) parallelweg 
geleid i.p.v. de Kerkbruggestraat 
(centrumstraat). 

 De Kerkbruggestraat kan sterk 
gedowngrade worden. 

 
- Sluipverkeer richting W8-

Langerbrugsestraat wordt niet 
ontmoedigd. 

- Route buslijn 55 wordt (beperkt) 
bemoeilijkt. 
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Scenario 4: Parallelweg-zuid – 
Kerkbruggestraat als voorrangsweg 
 

 Fietspad wordt ongelijkgronds 
gekruist 

 Eventueel havenverkeer wordt via 
Kerkbrugge geleid i.p.v. (de 
onbebouwde) parallelweg. 

 
- Sluipverkeer richting W8-

Langerbrugsestraat wordt niet 
ontmoedigd. 

- Voorrangsweg in scherpe bocht 
waardoor moeilijk vorm te geven 
en moeilijk leesbaar. 

- Route buslijn 55 wordt (beperkt) 
bemoeilijkt. 

 

 
 
 
Conclusie: 
Scenario 3 – parallelweg als voorrangsweg geniet de voorkeur. Op die manier kan de woonstraat 
Kerkbruggestraat gedowngraded worden voor autoverkeer. Lokale verbindingen (Evergem –
Nest/containerpark) worden zo gestimuleerd via de parallelweg waardoor de woonstraten maximaal 
gevrijwaard blijven. De parallelweg zal hierdoor vlotter gaan waardoor mogelijk verkeer van en naar 
Nest via W8-Langerbrugsestraat en de parallelweg rijdt in plaats van W5 – Ovaal van Wippelgem. Dit 
kan tegengegaan worden door snelheidsremmende maatregelen langs de parallelweg 
(wegversmallingen, asverschuivingen en dergelijke) op te nemen langs de parallelweg. 
 
In het kader van de volgende herziening van het mobiliteitsplan zal de wegencategorisering van de 
wegenis in deze omgeving aangepast worden en bijgevolg de voorrangsregeling en eventuele 
verkeersremmende maatregelen. Momenteel bestaat de visie om de parallelweg als lokale weg type II te 
op te nemen en de Kerkbruggestraat als lokale weg type III. De voorrangsregeling wordt dan ook best 
voorzien met de parallelweg als voorrangsweg. 
 

Evergem bespreekt de visie in gebruik en inrichting van de parallelweg nog intern. De conclusies 
hiervan zullen in projectnota meegenomen worden. Er wordt echter verwacht dat aanpassingen 
eerder een beperkte invloed hebben op het project. Het gaat over wijzigingen van 
voorrangsregelingen of eventueel verkeersremmende maatregelen op tussensegmenten. 
De IGBC is van mening dat de impact van dit hiaat in de kennis beperkt is en de nota inclusief deze 
onzekerheid kan goedgekeurd worden. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

De voorkeursvariant wordt in onderstaande figuur indicatief weergegeven, in projectnotafase zal 
verder onderzocht worden hoe dit precies ingevuld kan worden. Hierbij wordt met onderstaande 
randvoorwaarden rekening gehouden: 
Fietssnelweg: 

 Behoud huidige breedte doorgaande fietssnelweg met een minimum van 3m (excl. 
schrikafstand). 

 Ontwerpsnelheid van 30 km/u (dus bochten van minimaal straal 35m) 
Fietskruising: 

 Om het hoogteverschil beperkt te houden wordt gekozen voor een fietstunnel. 

 Fietskruising wordt maximaal voorzien in het verlengde van de Drogenbroodstraat-
Kerkbruggestraat. 

 Maximaal versmallen van de te kruisen infrastructuren (R4, spoorlijn, parallelweg). Door deze 
infrastructuren zo smal mogelijk te maken rekening houdend met de noodzakelijke breedtes 
voor veiligheid en dergelijke kan de kruising zo maximaal mogelijk voorzien worden van 
natuurlijk licht en ventilatie. 

 De tunnel wordt minimaal 5,25m breed voorzien (0,75m schrikstrook – 3m fietspad – 1,5m 
voetpad gescheiden van fietspad door ribbelstrook/kleuraccenten…) met een vrije hoogte van 
2,8m. 

 De fietskruising wordt aan een ontwerpsnelheid van 20 km/u ontworpen (dus bochten van 
minimaal straal 15m). 

 Zichtafstanden dienen te voldoen aan een minimaal rijzicht van 5s12. Rekening houdend met 
een snelheid van een fietsers van 20 km/u (dalende fietser komende van de 
Drogenbroodstraat), betekent dit een zichtafstand van 28m. ter hoogte van de tunnelmonden. 

 De fietssnelweg ten noorden en ten zuiden van de Drogenbroodstraat dient toegankelijk te zijn 
voor landbouwverkeer (doorgaand landbouwverkeer dat de Drogenbroodstraat kruist en 
landbouwverkeer in de tunnel moet niet mogelijk zijn. 

Aangezien ter hoogte van de Drogenbroodstraat geen kruising van de R4 West meer mogelijk is voor 
gemotoriseerd verkeer moet een omrijdroute gevolgd worden. De kruising kan nog steeds gemaakt 
worden ter hoogte van W5 – Ovaal van Wippelgem. Gemotoriseerd verkeer kan zich dus zonder grote 
omrijdafstanden aanpassen. Ook voor het openbaar vervoer (bus 55 Gent – Zelzate) zal de route 
moeten aangepast worden, zo wordt de nieuwe route voorzien via de Kerkbruggestraat – parallelweg 
– Noorwegenlaan - Ovaal van Wippelgem – Verbindingsweg. 

                                                      
12 CROW-publicatie 279, Karakteristieken van voertuigen en mensen, p. 127. 
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Figuur 52: Schets voorkeursscenario 
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2 TYPEDWARSPROFIELEN 

2.1 FIETSPADEN 

Het typedwarsprofiel voor de fietssnelweg R4 West bestaat uit het behoud/herstel van de huidige 
situatie. 
 
De kruisende fietspaden worden minimaal 3m breed voorzien, omdat de tunnel ook toegankelijk is 
voor voetgangers en in tegenstelling tot W4a en W4b hier wel voetgangers kunnen verwacht worden, 
wordt een apart voetpad voorzien in de tunnel.  
De totale tunnelconstructie wordt zo 5,5m (1,0m schrikstrook + 3,0m fietspad + 1,5m voetpad), dus 
exclusief nodige breedtes voor constructie. 

2.2 R4 WEST 

De typeprofielen voor R4 West worden besproken op mesoniveau.  

3 LENGTEPROFIELEN 

R4 West blijft op maaiveldniveau. Desgewenst kan de R4 beperkt opgehoogd worden indien dit als 
een meerwaarde gezien wordt voor de fietstunnel (aangezien de spoorlijn niet opgehoogd kan worden 
zal dit wellicht weinig meerwaarde bieden).  
 
Voor de fietspaden worden de voorschriften van het fietsvademecum gevolgd, nl 1/10de van het 
hoogteverschil met een begrenzing tussen de 3% en 4%. 

4 BESLUIT 

Rekening houdend met het uitgangspunt dat er een fietsverbinding komt t.h.v. de Drogenbroodstraat, 
zijn alle actoren akkoord met het voorkeursconcept zoals het hierboven wordt beschreven. 
Evergem blijft echter bezwaar hebben bij dat uitgangspunt (beslissing op mesoniveau) en wenst nog 
steeds een beperkte autotunnel ter hoogte van de Drogenbroodstraat.  
Omwille van dit uitgangspunt is er dus geen consensus over de nota.  
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDERE UITWERKING 

In het kader van een DBFM zullen een aantal ontwerphandboeken 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. 

1 RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN 

 De vormgeving van de fietstunnel dient architecturaal samen te hangen met de overige 
kruisende constructies over R4 West. 

 Restruimtes worden tot een minimum beperkt. 

 De infrastructuur wordt ruimtelijk kwalitatief ingepast in zijn omgeving. 

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

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

 De fietskruising dient de link tussen de kernen ten oosten van de R4 (Kerkbrugge-
Langerbrugge) en ten westen van de R4 (Wippelgem) te versterken voor zwakke 
weggebruikers. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

 Er wordt geen uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen R4 West en de 
Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat. 

 De fietssnelweg dient conform de richtlijnen van het fietsvademecum vormgegeven worden.  

 De kruisende fietsverbinding dient aan het vademecum fietsvoorzieningen te voldoen: 
o Bochtstralen van 15m 
o Langshellingen van 1/10 x hoogteverschil tot 1/5 x hoogteverschil. Indien lager dan 

3% wordt uitgekomen, mag van deze regel afgeweken worden en 3% gehanteerd 
worden. 

o Fietssnelweg wordt minimaal 3m voorzien, 4m waar dit vandaag reeds bestaat, 
kruisende fietsinfrastructuren minimaal 3m (excl. schrikstroken, afwatering, 
beveiligingsconstructies…). 

 De kruisende fietsverbinding dient op een veilige manier aan te takken op de hoofdfietsroute 
langs R4 West.  

 De kruisende fietsverbinding dient ook op een veilige manier voor voetgangers toegankelijk te 
zijn. 

 De fietsverbinding moet duidelijk leesbaar zijn en een uniforme uitstraling hebben bij de 
gebruikers. 
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3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

 Infrastructuren worden gebouwd zodat geluidshinder in de omliggende woonkernen maximaal 
gemilderd wordt (de bestaande geluidswallen dienen m.a.w. behouden of hersteld te worden). 

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

 Er dient verder onderzocht te worden of maatregelen te nemen zijn naar geluidshinder en 
verluchting op de fietsverbindingen (vb. geluidshinder t.g.v. een bromfietsers in een tunnel met 
slechte akoestiek). 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 VOORKEURSSCENARIO W6 – DROGENBROODSTRAAT 
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2 VERSLAG IGBC D.D. 10-06-2016 ZONDER BIJLAGEN 

Opmerkingen die gelden voor alle micronota’s 
- Afspraken schrikstroken en breedtes fietssnelwegen, fietstunnels (zie presentatie) 

o Schrikstroken (niet bij tunnels)  
 <= 7cm 0.25 m 
 <= 1.2m 0.50 m 
 > 1.2m 1.00 m (afwijking mogelijk tot 0.75m) 

o Tunnels: 5m breed (=1 + 3 + 1 of 0.5 + 4 + 0.5) (afwijking mogelijk tot 4.50m i.f.v. 
inpasbaarheid) 

o Breedte: 3m behoudens vernieuwing én gemengd gebruik 4m. 
 MOW: 4 meter geniet de voorkeur op 3m. Bij 3 meter en een middenlijn 

betekent dit 1,5m per rijrichting wat smaller is dan de voorkeursbreedte bij 
enkelrichtingsfietspaden, nl. 1,75m. 

 AWV: innames zijn voor ons bepalend bij nieuwe fietspaden: vb. 
nieuwe/bijkomende innames indien van 3 naar 4m van een extra perceel is 
moeilijk. Indien er sowieso een inname nodig is, is 1m extra onteigenen 
minder een probleem 

 Dit wordt voorgelegd aan de Administrateur Generaal 
o Aanvullend op te nemen: afstand van gracht/talud = 1 meter 

- Al dan niet toelaten van bromfietsen klasse A en/of B op fietssnelweg: 
o Actoren zijn voorstander om klasse A en B toe te laten op de fietssnelweg, ook ter 

hoogte van de Industrieweg (vermijden menging bromfietsen met vrachtverkeer). 
 

Opmerkingen specifiek op micro knoop W6 
Inleidend:  

 Fietstunnel wordt 5,25m breed voorzien: 
o AWV: hier toch 5,5m breedte opnemen (1m schrikstrook + 3m fietspad + 1,5m 

voetpad) 
 Evergem: standpunt na RMC blijft (wij wensen kruising voor gemotoriseerd verkeer), wij zullen 

echter het project niet dwarsbomen. 
 MOW: Fietsbrug wordt weggeschreven o.w.v. sociale link, dit is niet voldoende. 

o Evergem: fietsbrug zal zeer hoog komen gezien 6 meter boven spoor waarbij spoor al 
reeds op enige hoogte ligt (hoger dan zijstraten). Huidige configuratie (doorzicht, 
minder helling dan brug, …) is OK. 

o P46: Evergem wenst belang van hoogteverschil toe te voegen aan de nota 
o AWV: ruimtelijke inpassing; tunnel beter 
o MOW: akkoord voor tunnel maar verder te motiveren in nota. 

 Input De Lijn (schriftelijk overgemaakt): 
o Busroute langs Kerkbruggestraat-parallelweg-bedrijventerrein Nest – Ovaal van 

Wippelgem. 
o Akkoord met voorkeursconcept, waken op geen hinderende maatregelen (vb. voor 

vrachtverkeer) die ook busverkeer kunnen hinderen. 

 MOW: zie opmerking bij W8 over gebruik parallelweg  
Deel 6: Geen opmerkingen 
Deel 7:  

 Evergem: aan welke zijde komt het voetpad? 
o Evergem omwille van trappen voorkeur aan zuidzijde 
o MOW: o.w.v bushalte aan noordzijde kan dit ook belangrijk zijn. 
o AWV: randvoorwaarden/eisen voor de ligging van het voetpad zullen in 

projectnotafase verder uitgewerkt worden nadat inderdaad ook inplanting bushalte is 
bepaald 

Overige opmerkingen: geen verdere opmerking 
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Besluit: Geen consensus over de nota. 
Evergem blijft voorstander van beperkte autotunnel. Wel akkoord met de nota en de uitwerking 
van de fiets- en voetgangersverbinding (niet-consensus dus o.w.v beslissing op mesoniveau, 
niet o.w.v uitwerking in nota). 
Overige actoren gaan akkoord met de nota. 

 
 
 
 
 

 


