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W7 - ELSLO 

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. 
 

4 LEESWIJZER – OPBOUW VAN DE STARTNOTA 

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

                                                      
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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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 W7 - Elslo op microniveau. Voor een meer globaal beeld wordt 
verwezen naar de nota’s macro en meso. 
 

5 BETROKKEN ACTOREN 

Onderstaande actoren werden betrokken bij de opmaak van de startnota van W7-Elslo: 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

 Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) 

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



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_104 W7 - VERSIE04- DRAFT.DOC pag. 9 | 80 

 

 Provincie Oost-Vlaanderen 

 Gemeente Evergem 

 Havenbedrijf Gent 

 Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) 

 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).  
 
Er is geen aansluiting van de R4 
ter hoogte van Elslo. 
Vrachtverkeer wordt vermeden in 
de kernen. Er wordt een veilige 
verbinding voor fietsverkeer 
voorzien.  
Elslo wordt in het plan voorzien op 
het maaiveldniveau, de R4 onder 
maaiveldniveau. De R4 mag geen 
landschappelijke barrière vormen. 
De infrastructuur wordt zo laag 
mogelijk gehouden en gekoppeld 
aan zacht glooiende taluds indien 
er in de hoogte moet gewerkt 
worden. 

 

Figuur 1: Uitwerking van het knooppunt volgens het 

Raamplan (bron: Ontwerp Raamplan,1999)  
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6.3 ROOILIJNSTUDIE  

De eindrapport van de rooilijnstudie dateert van 2001. Het hoofddoel van de studie is om, uitgaande 
van de streefbeelden zoals voorzien in het ontwerpraamplan de rooilijnplannen voor beide wegen vast 
te leggen.  
 
Onderstaande zaken werden opgenomen bij de uitwerking3: 
 
R4 West wordt onder Elslo gelid. Omwille van de hoge grondwaterstanden wordt de weg ingesleufd 
tussen twee licht opengaande wanden. Ter hoogte van Elslo wordt het tunneldak onder de sleuf 
geplaatst, steunend op een middensteun. Het tunneldak wordt uitgevoerd loodrecht op de slibwanden 
met een overbreedte van minimaal 3m langs beide zijden, voor groenvoorzieningen. Aangezien er 
geen permanente bemaling wordt voorzien moet de gehele sleuf waterdicht uitgevoerd worden. Er 
wordt gebruikgemaakt van slibwanden voor de zijkanten en de middensteun en van trekpalen onder 
de bodemplaat om het geheel te funderen. Voor de opvang van water wordt er ter hoogte van Elslo 
een bekken onder de bodemplaat voorzien. Via pompen wordt het water opgepompt. De pompen zijn 
geplaatst in een pompenkamer en zijn toegankelijk via een opening naast de sleuf, op 
maaiveldniveau. 
 
De uitvoering wordt zo voorzien dat er steeds minimaal 2x1 rijstroken ter beschikking zijn. 

 

Figuur 2: Uitwerking van het knooppunt W7 volgens rooilijnstudie 2001 

                                                      
3 In kader van deze studie worden deze randvoorwaarden en keuzes herbekeken en kan hiervan 
afgeweken worden. 
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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 W7 is opgenomen in zone voor knooppunt type 1 (tunnel zonder aansluiting) op 
primaire weg I. Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 
1 (tunnel zonder aansluiting) op de R4 West als primaire weg I evenals voor fiets- en voetpaden, 
bovengrondse en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur.  

6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

De meeste actoren staan nog steeds achter de visie van het raamplan en Rooilijnstudie. Op 
mesoniveau werd even de discussie aangegaan om de op- en afrit aan W8 Langerbrugsestraat te 
verplaatsen naar W7 – Elslo, maar dit bleek uiteindelijk toch niet de wenselijke oplossing (zie startnota 
mesoniveau R4 West).  
Infrabel staat niet meer achter de visie uit Raamplan en Rooilijnstudie. Zij wenst graag de overweg 
Elslo x goederenspoorlijn L55 te supprimeren. Hiervoor wensen zij als alternatief Elslo in brug of 
tunnel te voorzien in plaats van op maaiveldniveau. De onderzochte pistes hiervan worden verder in 
hoofdstuk 6 – variantenonderzoek besproken. 
 
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 W7. 
 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn relevant voor de verdere uitwerking van W7-Elslo 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 W7-Elslo op microniveau: 

 Ter hoogte van W7 wordt géén uitwisseling voorzien. 

 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%. 
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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. 

 Het lengteprofiel van W7 t.e.m. W9 werd gecontroleerd voor gemotoriseerd verkeer en ter 
hoogte van W9 moet minimaal 4% gehanteerd worden. Ter hoogte van W7 en W8 kan 3% 
gehanteerd worden4. 

 Langs R4 West worden vluchtstroken voorzien. Indien langspassage mogelijk is (een 
mogelijke alternatieve route bij calamiteiten), kan bij ruimtegebrek de vluchtstrook geschrapt 
worden. 

  
 
 

                                                      
4 Dit houdt nog geen rekening met andere element zoals nutsleidingen, kostprijs, rioleringen, 
waterlopen en dergelijke. 
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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 W7 – Elslo op macroschaal  
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Figuur 4: Situering W7 – Elslo op macroschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 

 

Figuur 5: Situering W7 – Elslo op mesoschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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Figuur 6: Situering W7 – Elslo op microschaal – luchtfoto 2015 (bron: www.geopunt.be) 

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

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Het kruispunt is gelegen 
in buffergebied. Ten 
westen is op het 
gewestplan voornamelijk 
woongebied en agrarisch 
gebied bestemd en ten 
oosten voornamelijk 
buffergebied met Elslo als 
woonlint de uitzondering. 
Langsheen R4 West is 
een reservatiestrook 
voorzien. 

 

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.  

Het knooppunt W7 is gelegen in Artikel 64: zone voor knooppunt type 1 (tunnel zonder aansluiting) op 
primaire weg I. 
Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 1 (tunnel 
zonder aansluiting) op de R4-west als primaire weg I evenals voor fiets- en voetpaden, bovengrondse 
en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 
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Figuur 8: GRUP Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West – Grafische plan R4 

West (bron: www2.vlaanderen.be) 

1.2.2 Gemeentelijk RUP Droogte – Maagdekensstraat (2010) 

Het gemeentelijk RUP Droogte – Maagdekensstraat herbevestigt het woonuitbreidingsgebied tot 
woongebied waardoor dit gebied op korte tot middellange termijn kan ingevuld worden met woningen.  
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Figuur 9: Uittreksel grafisch plan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Droogte - 

Maagdekensstraat 
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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 10: Ontwerp-rooilijnplan R4 West t.h.v. Elslo (bron: AWV, B/6336-6337) 
 
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 11: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be) 

 

Figuur 12: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be, meer ingezoomd) 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau.  
In de omgeving liggen volgend beschermde stads-en dorpsgezichten  

- 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. 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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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Figuur 13: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 
 
Daarnaast zijn er ook een aantal vastgestelde bouwkundige relicten in de ruime omgeving:  

- Boerenwoning (Kerkbruggestraat 23) 
- Villa (Kerkbruggestraat 13) 
 

 

Figuur 14: Vastgestelde bouwkundige relicten, beschermde monumenten en landschappen 

(bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 
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1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Zie macroniveau.  
Er zijn geen bijzondere beschermingszones.  

1.7 VEN-GEBIEDEN 

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

Ten noorden van Elslo is R4 West gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

 

Figuur 15: Watertoets – erosiegevoelige 

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

 

Figuur 16: Watertoets – 

grondwaterstromingsgevoelige gebieden bron: 

www.geopunt.be, feb. 2016) 

 

Figuur 17: Watertoets – hellingkaart (bron: 

www.geopunt.be, feb. 2016) 

 

Figuur 18: Watertoets – infiltratiegevoelige 

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

 

Figuur 19: Watertoets – 

overstromingsgevoelige gebieden 2014 

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

 

Figuur 20: Watertoets – winterbedkaart (bron: 

www.geopunt.be, feb. 2016) 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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1.9 ATLAS DER WATERLOPEN  

590m ten noorden van de kruising Elslo x R4 West komt de waterloop Hindeplas aanliggend langs R4 
West te liggen. Dit ligt echter buiten de invloedssfeer van knoop W7-Elslo. 

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 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 het MER, discipline landschap, wordt gesteld dat de milderende maatregelen afhankelijk zijn 
van de inrichting en milderende maatregelen die genomen worden in relatie tot de aanleg van 
spoorlijn L55. 
Ter hoogte van W7 wordt vanuit het MER, discipline fauna en flora, richtinggevend aangegeven om 
spontane vegetatieontwikkeling op de bermen te voorzien. 
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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. 

2.2 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN EVERGEM  

Zie macroniveau. 
De gewenste ruimtelijke structuur van Evergem – Kerkbrugge-Langerbrugge bestaat ter hoogte van 
de knoop W7-Elslo uit het voorzien van een insleuving van R4 West waarbij langs de zijde van 
Evergem een groenbuffer moet voorzien worden. Ook wordt ten oosten van R4 West een te realiseren 
lokaal bedrijventerrein voorzien dat langs de parallelweg ontsloten wordt. 

 

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

(GRS Evergem, 2005) 6 
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd een station aan Elslo en de uitbating van 
personenvervoer op de spoorlijn L55 opgenomen. In het recentste mobiliteitsplan wordt dit echter niet 
meer weerhouden. 

                                                      
6 Het bedrijventerrein langs de parallelweg is geschrapt door de Deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen en maakt geen deel uit van het GRS. 
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2.3 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Ten westen van R4 West wordt het woonuitbreidingsgebied gelegen aan de Droogte (zie ook 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Droogte- Maagdekensstraat) de komende jaren bebouwd. 
Andere ruimtelijke ontwikkelingen zijn verder gelegen en zullen niet meteen grote verkeersstromen ter 
hoogte van Elslo veroorzaken. 

2.4 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

 

Figuur 22: Biologische waarderingskaart versie 2 (bron: www.geopunt.be) 
 
De meeste gebieden zijn biologisch minder waardevol. Ten noorden van Elslo ligt biologisch 
waardevol gebied (struisgrasvegetatie).  
 

http://www.geopunt.be/
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE PLANNINGSCONTEXT 

3.1 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2013 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.2 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWEROK (TEN-T) 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUCTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.5 VISIE NMBS - INFRABEL 

Zie macro. Infrabel wenst overwegen zo veel als mogelijk te supprimeren. In het bijzonder overweg 

Elslo blijft een belangrijk conflict in het Raamplan en Rooilijnstudie. Bij een toename van de vraag naar 
goederenvervoer op L55 voorziet Infrabel een ontdubbling van het spoor L55 (behoud huidig spoor, 
2de spoor tussen bestaand en R4). 

3.6 VISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK EN FIETSSNELWEGEN PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 

Onderstaande figuur geeft het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Oost-
Vlaanderen weer. Het netwerk is samengesteld uit hoofdroutes en functionele fietsroutes.  
R4 West is een hoofdfietsroute, Elslo-west een BFF-route, Elslo-oost is niet opgenomen in het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  
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Figuur 23: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, mrt 2016) 

3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Zie macro en mesoniveau 
R4 West is hier onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk.  
Elslo is onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk.  

3.9 RAAMPLAN FIETS (IN OPMAAK) 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent. Onderstaande figuur geeft de stand van 
zaken weer d.d. februari 2016. Over dit netwerk is nog geen consensus en verdere besprekingen met 
de betrokken actoren zijn voorzien. 

 

Figuur 24: Raamplan Fiets, versie februari 2016 (bron: provincie Oost-Vlaanderen)7 
 
Elslo ten westen van R4 West is geselecteerd als functionele fietsroute, Elslo ten oosten van R4 West 
is geselecteerd als lokale fietsroute. 

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 W7 – Elslo: 

 Elslo is geselecteerd als lokale weg type II. De ventweg parallel met R4 West is geselecteerd 
als lokale weg type III. 

 De Koestraat, Elslo en Langerbrugsestraat zijn geselecteerd als lokale weg type II, er zijn 
plannen ook de parallelweg als lokale weg type II te selecteren. 

 De snelheid op de R4 bedraagt 90 km per uur. Elslo is gelegen in zone 50.  

 De busverbindingen tussen de kernen onderling dienen verbeterd te worden. Momenteel zijn 
alle kernen in stervorm met Evergem centrum verbonden, tussen de kernen onderling 
ontbreken echter nog schakels.  

 

                                                      
7 Deze kaart is de recentste versie bij opmaak van deze nota maar wordt nog verder besproken en 
geüpdatet. 

http://www.gisoost.be/
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 Elslo ten westen van R4 West is geselecteerd als woonkernstraat. Hier zijn aan weerszijden 
voetpaden vereist. Elslo ter hoogte van de kruising R4 West en ten oosten van R4 West is 
aangeduid als een belangrijke looproute, hier is minimum aan één zijde een voetpad vereist. 

 

 Figuur 25: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Evergem,2015) 
 

 

Figuur 26: Voetgangers: Woonkernstraten (bron: mobiliteitsplan Evergem, 2015) 
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3.11 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

3.11.1 Wegenwerken Elslo – Klaverbeekstraat – Kleine Koestraat – Maagdekensstraat 
– Vlierboomstraat: afkoppeling Hindenplas 

De wegen Elslo, Klaverbeekstraat – Kleine Koestraat, Maagdekensstraat, Vlierboomstraat worden 
heraangelegd als gevolg van de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels. De werken worden 
voorzien van augustus 2015 tot mei 2017. 
 
De aansluiting van Elslo zal er na de werken uitzien zoals weergegeven op de rechter figuur. 

 

Figuur 27: Grondplan Elslo (bron: http://www.evergem.be/elslo) 

http://www.evergem.be/elslo
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

Sinds augustus 2015 zijn werken gestart in Elslo en omgeving (zie deel 2 – 3.11 Verkeerskundige 
studies). Onderstaande analyse probeert om met de situatie rekening te houden na realisatie van de 
werken in Elslo, de foto’s dateren echter van tijdens de werken (22 februari 2016). 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

Elslo kruist de R4 West en spoorlijn L55 met een verkeerslichtengeregeld kruispunt. Voor en na het 
kruispunt zijn geluidsmuren voorzien die de zichtrelaties tussen west en oost hinderen. Ook ontstaat 
door deze geluidsmuren een nauw zicht voor verkeer op R4 West. 
Er zijn in totaal 3 sets geluidschermen voorzien: 

 Tijdelijke wegneembare geluidsscherm langs R4 West- westzijde 

 Geluidsmuren langs spoorlijn L55 langs beide zijden. 
Langs Elslo is ter hoogte van de kruising met R4 West enkel langs de zuidzijde bebouwing gelegen. 
Verderop is Elslo langs beide zijden bebouwd. De langsliggende bebouwing is een mix van 
tweewoonsten en alleenstaande woningen. 
Ten westen van R4 West is een grasplein dat soms gebruikt wordt voor evenementen (circus). 
 

 

Foto 1: Zichtrelatie van Elslo West naar Elslo Oost 

 

Figuur 28: Geluidsmuren langs R4 

West en spoorlijn L55 

 

Foto 2: Zichtrelatie van Elslo Oost naar Elslo West 

 
De Waterloop Hindeplas (zie ook meso West) loopt langs R4 West tussen Elslo en 
Drogenbroodstraat. Deze komt aanliggend te liggen aan R4 West ongeveer 550m ten noorden van 
het kruispunt R4 West x Elslo. 
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Figuur 29: Hindeplas nabij W7-Elslo (bron: www.geopunt.be) 

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

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Het kruispunt Elslo x R4 West is 
vandaag verkeerslichtengeregeld. Er 
zijn 2 rechtdoorgaande rijstroken op 
de R4 en aparte linksafslag- en 
rechtsafslagstroken in beide 
rijrichtingen. Vanuit Elslo zijn voor 
beide richtingen aparte 
rechtsafslagstroken voorzien die 
buiten de verkeerslichtenregeling 
voorrangsgeregeld kunnen 
invoegen. Het kruispunt kent geen 
problemen qua congestie.  
 
 

 

Figuur 30: Luchtfoto verkeerslichtengeregeld kruispunt 

R4 West x Elslo 
 

Doorgaand vrachtverkeer is niet 
toegelaten in de Elslo Oost. Er is 
een hoogtebeperking van 3m 
(uitgezonderd buslijnen) net ten 
oosten van het kruispunt parallelweg 
x Elslo. 
 

 

Foto 3: Vrachtwagenverbod Elslo-Oost 
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De parallelweg verbindt de 
Langerbrugsestraat (via kruising met 
Elslo) tot het bedrijventerrein De 
Nest. Aangezien het laatste deel niet 
toegankelijk is voor doorgaand 
vrachtverkeer, wordt W5 - het ovaal 
van Wippelgem in gebruik 
gestimuleerd t.o.v. deze parallelweg. 
Deze weg is louter een 
verbindingsweg zonder ontsluiting 
van woonpercelen, wel enkele 
landbouwpercelen. 
Deze weg is vandaag 6,5m breed 
zonder voorzieningen voor fietsers of 
voetgangers. 

 

Foto 4: Parallelweg tussen Elslo en Langerbrugsestraat 
  

Landbouwverkeer mag gebruik maken van het fietspad langs R4 West tussen Elslo en Trilkouter. 
Door de parallelwegen beschikt landbouwverkeer vandaag over een vlot alternatief om naar W6 – 
Drogenbroodstraat of W8 – Langerbrugsestraat te gaan zonder R4 West te moeten gebruiken. 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

Buslijn 54 Gent – Doornzele kruist R4 West ter hoogte van Elslo en verbindt Doornzele met Evergem 
en Gent. 

 

Figuur 31: Netplan De Lijn (bron: www.delijn.be, feb. 2016)  
 
Er is een bushalte (Bushalte Bruggemanstraat) op 310m ten westen van de R4 ter hoogte van de 
Maagdekensstraat met een schuilhuisje en fietsenstalling. Deze halte wordt aangedaan door buslijnen 
52, 53 en 54. Buslijn 54 is de enige die Elslo verder aan doet en R4 West kruist, buslijnen 52 en 53 
kruisen R4 West niet (rijden via Maagdekensstraat) en ontsluiten verder nog Ertvelde en Assenede. 
Ten oosten van R4 West is op 300m een halte voorzien (bushalte Elslo/J.Parijslaan) zonder 
schuilhuisje. 
 

 

Figuur 32: Schuilhuisje en fietsenstalling 

bushalte Bruggemanstraat - buslijnen 52, 53, 

54 (bron: www. googlemaps.com) 
 
 

 

Figuur 33: Haltepaal bushalte Elslo/J. Parijslaan 

- buslijn 54 
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2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR  

Ter hoogte van de knoop R4 West x Elslo zijn volgende fietsinfrastructuren aanwezig: 

 Hoogwaardige vrijliggende 
hoofdfietsroute ten westen 
van R4 West gescheiden van 
R4 West door een 
geluidsmuur en gracht. Dit 
fietspad is 3m breed. Ter 
hoogte van het kruispunt is 
een beveiligde 
dubbelrichtingsoversteek 
voorzien in de 
verkeerslichtenregeling. 

 

Foto 5: Hoofdfietsroute R4 West 

 Langs Elslo (westelijke zijde) 
worden fietspaden aangelegd 
in kader van de heraanleg van 
Elslo. Langs de zuidzijde 
worden vrijliggende fietspaden 
voorzien, langs de noordzijde 
aanliggend verhoogde 
fietspaden.  

Foto 6: Aanliggend verhoogde fietspaden Elslo-west 

aan noordzijde 

 

Foto 7: Vrijliggende fietspaden Elslo-west aan zuidzijde 

 Aan oostelijke zijde van Elslo 
zijn de fietspaden van mindere 
kwaliteit. Fietsers horen daar 
op een aanliggend verhoogd 
fietspad te rijden dat meer van 
een voetpad wegheeft. Het 
rijdcomfort is hier voor 
verbetering vatbaar. 

  

Foto 8: Aanliggende oncomfortabele fietspaden langs 

Elslo-oost 
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2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

Langs Elslo-oost ontbreken voetpaden langs beide zijden, de berm is niet verhard en kan gebruikt 
worden door voetgangers. Langs Elslo west worden enkel langs de zuidzijde voetpaden voorzien in de 
heraanleg. Verderop, na de aantakking worden wel langs beide zijden voetpaden voorzien. Met 
uitzondering van de kruising van R4 West is Elslo volledig in bebouwde kom gelegen. In kader van de 
werken worden momenteel voetpaden aangelegd langs Elslo-west. Deze zijn echter smaller dan 1,5m 
breed. 

 

Foto 9: Ontbreken voetpaden aan Elslo-oost 

 

Foto 10: Voetpaden langs Elslo-west (enkel 

langs zuidzijde) 

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Er zijn geen parkeervoorzieningen noch parkeerproblemen in de onmiddellijke omgeving van het 
kruispunt R4 West x Elslo. De zijberm van Elslo wordt wel sporadisch gebruikt voor langsparkeren. 

2.6 GOEDERENTREINVERKEER  

Goederenspoorlijn L55 is gelegen ten oosten van R4 West en kruist Elslo gelijkgronds. 

 

Foto 11: Gelijkgrondse kruising spoorlijn L55 x Elslo 

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop.  
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2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden 11 ongevallen ter hoogte van het kruispunt Elslo x R4 West. Er 
vielen hierbij enkel lichtgewonden.  

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 3 0 0 0 4 

2012 3 0 0 0 4 

2013 5 0 0 0 7 

2011-2013 11 0 0 0 15 

Tabel 1: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. Elslo (bron: MOW, eigen verwerking) 
 
In de periode 2013-2015 gebeurden 11 ongevallen t.h.v. het kruispunt Elslo x R4 West (zie 
onderstaande figuur). 
 

 

Figuur 34 : Ongevallengegevens 2013-2015 (bron: Evergem) 
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2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Verkeerstellingen 

Vandaag maken 753 voertuigen (excl. doorgaand verkeer op R4 West) gebruik van het kruispunt Elslo 
x R4 West tijdens de ochtendspits, 263 hebben hiervan hebben geen relatie met de R4 en zijn zuiver 
kruisend verkeer. Tijdens de avondspits maken 554 voertuigen gebruik van het kruispunt waarvan er 
219 geen relatie aangaan met de R4.  
 

 Van R4 naar 
Evergem/Kerkbrugge-
Langerbrugge 

Van 
Evergem/Kerkbrugge-
Langerbrugge naar R4 

Kruisend verkeer langs 
Elslo 

Ochtendspits 187 303 263 

Avondspits 165 170 219 

Tabel 2: Verkeerstromen t.h.v. Elslo x R4 West 
 
 

 

Figuur 35: Manuele kruispunttelling Elslo x R4 West - Ochtendspits 23 september 20158 
 

                                                      
8 Doorgaand verkeer op R4 West werd niet geteld. 
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Figuur 36: Manuele kruispunttelling Elslo x R4 West - Avondspits 24 september 20159 

                                                      
9 Doorgaand verkeer op R4 West werd niet geteld. 
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2.9.2 Modelberekeningen 

 
Onderstaande doorrekeningen geven een voorspelling van de verkeersstromen ter hoogte van de 
knoop W7-Eslo rekening houdend met het project R4WO én een autonome groei van de 
verkeersstromen.  

 Ochtendspits Avondspits 

Elslo richting Evergem 71 291 

Elslo richting Kerkbrugge-
Langerbrugge 

142 91 

 

 

Figuur 37: Verkeersstromen Elslo x parallelweg situatie 2020 – OCHTENDSPITS (bron: AWV) 
 
 

Elslo West 

Parallelweg Zuid 

Parallelweg Noord 

Elslo Oost 
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Figuur 38: Verkeersstromen Elslo x parallelweg situatie 2020 – AVONDSPITS (bron: AWV) 
 

Elslo West 

Parallelweg Zuid 

Parallelweg Noord 

Elslo Oost 
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2.10 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

Door de aanwezigheid van het kruispunt op de R4 West is Evergem en Kerkbrugge-Langerbrugge 
goed ontsloten naar de R4. Dit kruispunt zorgt echter voor een verminderde doorstroming op de R4 
West dewelke een primaire weg type I is.  
Ook moeten kruisende fietsers en bussen die geen relatie aangaan met de R4 dikwijls wachten aan 
de verkeerslichten zonder dat zij daar voordeel van hebben.  
 
Door het ongelijkgronds voorzien van dit kruispunt zonder uitwisseling (zie raamplan) zullen veel 
conflicten aan dit kruispunt verdwijnen. Ook zal de doorstroming van het openbaar vervoer en fietsers 
op de bovenlokale functionele fietsroute Elslo verbeteren aangezien zij ongehinderd de R4 zullen 
kunnen kruisen. 
 
Door het schrappen van de uitwisselingsmogelijkheden zullen omrijdroutes ontstaan  

 Van/naar Zelzate via complex W5 – Ovaal van Wippelgem en W8 - Langerbrugsestraat 

 Van/naar Gent via complex W8 - Langerbrugsestraat 
 
Voor de ontsluiting van Kerkbrugge-Langerbrugge zijn de omrijdroutes beperkt richting W5 en W8. 
Van/naar Evergem is knoop W8-Langerbrugsestraat een goed alternatief. Voor de noordelijke 
woonwijken en handelszaken van Evergem zullen echter omrijdroutes ontstaan via de parallelweg en 
Elslo of via de Koestraat of Everparkstraat. Het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft zowel de 
parallelweg als Everparkstraat als lokale weg type III geselecteerd, de Koestraat als lokale weg type II. 
Voor vrachtverkeer zal met tonnagebeperking de route via de parallelweg gestimuleerd worden. 
 

 

Figuur 39: Omrijdroutes ten gevolge van schrappen uitwisseling Elslo x R4 West 
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De inschatting van het macromodel voor het kruispunt parallelweg x Langerbrugsestraat geeft een 
duidelijke piek in de verkeersstromen van parallelweg naar R4 West weer tijdens de avondspits en 
omgekeerd tijdens de ochtendspits. Dit is omgekeerd aan wat men zou verwachten (woon-
werkverkeer met Evergem als hoofdzakelijk woongemeente, toch wat verkeer t.h.v. W8 betreft). 
 
Onderstaande Selected Link Analyses (SLA’s) uit het macromodel geven aan waar deze 
verkeersstromen vandaan komen en naar toe gaan: 

- Ochtendspits 
o Noord naar zuid:  

 78 pae op parallelweg 
 Vnl. van bedrijventerrein Doornzele (71%) en De Nest (25%) naar R4 West 

(56%), Zeeschipstraat (26%) Evergemsesteenweg (17%). 
o  Zuid naar noord:  

 386 pae op parallelweg 
 Vnl. van Zeeschipstraat (38%), R4 West (36%) en Evergemsesteenweg (25%) 

naar Bedrijventerrein De Nest (43%) en Doornzele (56%). 
- Avondspits 

o Noord naar zuid:  
 369 pae op parallelweg 
 Vnl. van bedrijventerrein De Nest (52%) en Doornzele (47%) naar R4 West 

(47%), Zeeschipstraat (29%) en Evergemsesteenweg (24%) 
o  Zuid naar noord:  

 152 pae op parallelweg 
 Vnl. van R4 West (64%), Zeeschipstraat (26%) en Evergemsesteenweg (9%) 

naar Elslo (51%) en Doornzele (47%). 
W8 blijkt dus goed gebruikt te worden voor uitwisseling naar het bedrijventerrein De Nest. Dit verkeer 
hoort echter R4 West te gebruiken en het knooppunt W5-Ovaal van Wippelgem. Er zullen dus de 
nodige maatregelen moeten genomen worden langsheen de parallelweg om vlot verkeer hier tegen te 
gaan. Deze parallelweg blijft echter van belang voor lokale verbindingen en kan dus niet eenvoudig 
geknipt worden.10  
 

                                                      
10 Verdere afspraken met de gemeente Evergem hieromtrent zullen nog plaatsvinden. Eventuele 
beperkte aanpassingen aan de parallelweg (kruispuntaanpassingen, voorrangsregelingen, 
asverschuivingen en dergelijke) zullen tijdens de projectnotafase verder uitgewerkt worden. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_104 W7 - VERSIE04- DRAFT.DOC pag. 47 | 80 

 

0.
23

0.1

0.
12

0
.0

7

0
.0

7
0
.0

7
0
.0

7

0.3

1
.3

1

1.31

77
.5

2

77
.5

2

1.31

8
.0

9

1
.0

5

56.2
2

57.2
7

32
.6

1

32.61

56.2
2

1
9
.0

1

1
9
.0

1

6.53

0
.0

7

0
.0

7

19.01

0.11

0.71 0.82

0.
11

1
.5

1
.5

0
.2

3

0
.0

1

0.1

0.0
1

0.01

0.1

0.1

0.44

0.01
0.01

0.01

0.01
0.01

0.11

0.01

0.01

0.
01

0.01

44.39

44.3
9

13.06

1
3
.0

6

19.56

19.77

0.
010.01

5
6
.2

2

77
.5

2
0.11

7
7
.5

9
7
7
.5

9

1
9
.0

1

0.
12

13
.3

6

1
.2

70
.2

3

44
.3

9

0
.0

7

8
.0

2

8
.0

2

0
.0

1

 

Figuur 40: SLA ochtendspits parallelweg van noord naar zuid 
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Figuur 41: SLA ochtendspits parallelweg van zuid naar noord 
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Figuur 42: SLA avondspits parallelweg van noord naar zuid 
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Figuur 43: SLA avondspits parallelweg van zuid naar noord 
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DEEL 4 – VISIE 

Het knooppunt R4 x Elslo dient ongelijkvloers te kruisen waarbij er géén uitwisseling is van verkeer 
tussen R4 en Elslo.  
In het raamplan en Rooilijnstudie is voorzien dat de R4 in sleuf onder Elslo door gaat, Elslo blijft op 
maaiveldniveau. Hierdoor blijft de relatie tussen Evergem en Kerkbrugge-Langerbrugge maximaal 
behouden en kan dit desgewenst verder versterkt worden. Infrabel heeft echter de wens de 
mogelijkheid open te houden om de spoorwegovergang aan Elslo te sluiten. Dit dient verder 
onderzocht worden.  
Doorgaand vrachtverkeer hoort niet thuis in de woonkernen en dient maximaal de knoop W5 – Ovaal 
van Wippelgem te gebruiken. Lokaal vrachtverkeer van naar (handelszaken in) Elslo dient W8 – 
Langerbrugsestraat en de parallelweg te gebruiken. 
 
Kunstwerken dienen architecturaal samen te horen met de overige constructies op en/of langs R4.  
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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 W7 – Elslo: 

 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 W7 - 
Elslo.  

o Het knooppunt is gelegen in Artikel 64: zone voor knooppunt type 1 (tunnel zonder 
aansluiting) op primaire weg I. 

o Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 
1 (tunnel zonder aansluiting) op de R4 West als primaire weg I evenals voor 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) 

 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. 

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

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Naast een aantal duidelijk ruimtelijke uitgangspunten (zie voorgaande punt), dient bij de herinrichting 
van W7 – Elslo 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 link (zichtbaarheid, samenhang…) tussen Elslo ten westen en ten oosten van R4 West 
moet versterkt worden over de R4 héén, hierdoor dient Elslo op maaiveldniveau te blijven. 

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

o Het knooppunt is gelegen in Artikel 64: zone voor knooppunt type 1 (tunnel zonder 
aansluiting) op primaire weg I. 

o Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 
1 (tunnel zonder aansluiting) op de R4 West als primaire weg I evenals voor fiets- en 
voetpaden, bovengrondse en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en 
spoorinfrastructuur.  

 De sleuf R4 West onder Elslo dient maximaal rekening te houden met de 
overstromingsgevoeligheid van de zone ten noorden van Elslo. 
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop W7 – Elslo 
van belang: 

 R4 West is geselecteerd als primaire weg type I. 

 Er wordt een ontwerpsnelheid van 120 km/u vooropgesteld op R4 West, dit betekent een 
lengteprofiel ter hoogte van W7 – Elslo aan maximum 4%, wenselijk 3%. 

 Er wordt een ontwerpsnelheid van 50 km/u vooropgesteld op Elslo. 

 De rijweg Elslo moet voorzien zijn op busverkeer in 2 richtingen. 

 De rijweg Elslo moet voorzien zijn met fietsinfrastructuur conform de richtlijnen van het 
fietsvademecum. 

 R4 West is geselecteerd als hoofdfietsroute. Er moeten aangepaste fietsvoorzieningen in 
langs- en dwarsrichting gerealiseerd en/of bestendigd worden. 

 Landbouwverkeer wordt niet toegelaten op R4 West. Eventuele langsliggende percelen 
kunnen toegankelijk gemaakt worden d.m.v. medegebruik van de fietspaden toe te laten. 

 Er dienen uitwisselingsmogelijkheden te zijn voor fietsers tussen fietssnelweg R4 West en 
Elslo. 

 

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

 Er dienen geluidsmilderende maatregelen genomen te worden om de woonwijken langs R4 
West te ontlasten. Ter hoogte van de sleuven kan dit verwerkt zitten in de vormgeving en 
materialisatie van de wanden en/of type verharding. 

 Constructie mag geen aanleiding geven tot permanentie bemaling 

 De insleuving dient te worden voorzien van een goede en vlotte afwatering (bestand tegen 
een 100-jarige bui).  

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

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

 Omwille van uitzonderlijk vervoer dient de brug Elslo een draagkracht te hebben voor 
voertuigen TEUV1: 1200/200 en TEUV2: 900/150. 

 Er dient rekening worden gehouden met een toekomstige ontdubbeling van het spoor L55. 
Minimaal te respecteren afstand van 4,5m t.o.v. gepland spoor. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Onderstaande varianten werden onderzocht ter hoogte van W7 – Elslo: 
1. Elslo in brug of tunnel 
2. Asverschuiving i.f.v. korter brugdek 
3. Kruising hoofdfietsroute met Elslo 
4. Mogelijkheden tot beperkt ophogen Elslo 
5. Kruispunt parallelweg x Elslo 
6. Eerste aftoetsting noodzaak tot onteigeningen 

1 ELSLO IN BRUG OF TUNNEL 

Het concept uit het Raamplan (Elslo op maaiveld en R4 in sleuf) zorgt ervoor dat de huidige 
gelijkgrondse kruising van spoorlijn L55 met Elslo zal behouden blijven. Infrabel wenst zo veel als 
mogelijk hun overwegen te supprimeren en zijn daarom voorstander om Elslo in tunnel onder R4 West 
te voorzien.  
Op mesoniveau werd reeds bepaald dat het eventueel ongelijkvloers kruisen van de spoorlijn niet kan 
leiden tot een op- en afrittencomplex ter hoogte van Elslo (zie startnota R4 West mesoniveau). 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of een aanpassing van het concept kan gevonden worden dat 
wenselijk is én de spoorlijn ongelijkgronds kruist of op termijn de mogelijkheid biedt om de spoorlijn 
ongelijkgronds te kruisen. 11 
Er gelden hierbij 2 belangrijke uitgangspunten: 

 Spoorlijn L55 blijft op maaiveldniveau: Het spoor kan namelijk Elslo niet kruisen op niveau -
1 (technisch niet mogelijk) noch op niveau +1 (erg dure oplossing, nadelig voor exploitatie 
tijdens werken).  

 Parallelweg blijft aangetakt op Elslo: Aangezien de parallelweg een lokale verbindende 
functie opneemt tussen de noordelijke woonwijken van Evergem en Kerkbrugge-
Langerbrugge en R4 West dient de parallelweg naar Elslo ontsloten worden. Eventuele 
aanpassingen aan Elslo moeten hier rekening mee houden. 

 
 

                                                      
11 Naar aanleiding van de discussie over het voorzien van Elslo in tunnel, heeft Evergem in een 
collegebeslissing de wens van het behoud van de kruising op maaiveldniveau bevestigd 
(Collegebeslissing Evergem dd. 15.06.2015). 
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Onderstaande tabel geeft alle mogelijke scenario’s weer rekening houdend met een behoud van de 
spoorlijn op maaiveldniveau: 

 

Elslo in brug/viaduct Elslo op maaiveld Elslo in sleuf/tunnel 

R4 in sleuf/ 
tunnel 

 Brug voor Elslo tot 6m boven 
maaiveld is ruimtelijk niet 
wenselijk en zorgt voor een te 
grote barrière! 

 Onzinnige variant 
aangezien geen meerwaarde 
om R4 niet op maaiveld te 
plaatsen. 

 Spoorlijn wordt 
gelijkgronds 
gekruist. 

 Conflict tussen R4 
en Elslo. 

R4 op 
maaiveld 

 Brug voor Elslo tot 6m boven 
maaiveld is ruimtelijk niet 
wenselijk en zorgt voor een te 
grote barrière! 

 Spoorlijn wordt 
gelijkgronds gekruist. 

 Conflict tussen R4 
en Elslo. 

 Zichten tussen Elslo-
west en oost worden 
belemmerd. 

R4 in 
brug/viaduct 

 Brug Elslo tot 6m boven 
maaiveld is ruimtelijk niet 
wenselijk en zorgt voor een te 
grote barrière! 

 Brug voor R4 tot 5m boven 
maaiveldpeil is ruimtelijk niet 
wenselijk en zal te grote 
geluidsimpact hebben op de 
omgeving. 

 Conflict tussen R4 en Elslo. 

 Spoorlijn wordt 
gelijkgronds 
gekruist. 

 Brug voor R4 tot 5m 
boven maaiveld 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zal een 
te grote 
geluidsimpact hebben 
op de omgeving. 

 Brug voor R4 tot 5m 
boven maaiveld 
ruimtelijk niet wenselijk 
en zal een te grote 
geluidsimpact hebben 
op de omgeving. 

 Onzinnige variant 
aangezien geen 
meerwaarde om R4 
niet op maaiveld te 
plaatsen. 

Tabel 3: Afweging mogelijke kruisingen aan W7 
 
Omwille van ruimtelijke impact wordt Elslo of R4 in brug/viaduct niet weerhouden. Aangezien R4 West 
en Elslo ongelijkvloers moeten kruisen blijven dus slechts 2 mogelijke opties over: 

1. R4 in sleuf, spoorlijn en Elslo op maaiveldniveau (concept Raamplan met gelijkgrondse 
kruising spoorlijn en Elslo). 

2. R4 en spoorlijn op maaiveldniveau, Elslo in tunnel. 
 
Infrabel heeft reeds de haalbaarheid van Elslo in tunnel nagegaan, hieronder worden de aangereikte 
scenario’s besproken.12  

                                                      
12 Verslag R4WO-VE023-BO Evergem-Infrabel 20150710-versie 02 en aangetekend schrijven Infrabel 
aan AWV Oost-Vlaanderen (zie ook bijlage). 
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Figuur 44: Tunnelscenario 1: Elslo in tunnel in rechte lijn (bron: Infrabel) 

 

Figuur 45: Tunnelscenario 2: Elslo in tunnel in bocht (bron: Infrabel) 
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Optie 1 (R4 in sleuf) en Optie 2 (Elslo in tunnel) - tunnelvariant 2 voldoen beiden aan de 
uitgangspunten zoals vermeld op vorige pagina. Optie 2 - tunnelvariant 1 voldoet niet aan het 
uitgangspunt van aansluiting parallelweg op Elslo. Hiervoor werden 3 mogelijke oplossingen bekeken. 
Deze worden hieronder samen met Optie 2 - tunnelvariant 2 t.o.v. elkaar afgewogen.  
 

Scenario 1a: parallelweg in tunnel 
De parallelweg behoud het huidige tracé en wordt 
naar niveau -1 gebracht en takt aan op Elslo op 
niveau -1.  
 
Dit zorgt voor een gelijkgrondse kruising tussen Elslo 
en parallelweg. Een voorrangsgeregelde kruising in 
tunnel zorgt voor een erg onveilig kruispunt 
omwille van beperkte zichtbaarheid en is bijgevolg 
niet wenselijk. 

 

Figuur 46: Aansluiting parallelweg scen 1a 

Scenario 1b: ventwegen langs Elslo 
De parallelweg blijft op maaiveldniveau en loopt via 
ventwegen langs Elslo. Op het einde moeten 
keerbewegingen mogelijk zijn voor lokaal 
vrachtverkeer om vanuit Elslo de parallelweg te 
kunnen bereiken. 
 
Het faciliteren van de keerbewegingen zal voor 
onteigeningen van woningen zorgen. Ook de 
ventwegen (rijstrook – tunnel – rijstrook) zorgen voor 
een erg brede Elslo waardoor extra onteigeningen 
nodig zullen zijn. Omwille van onteigeningen is dit 
scenario niet wenselijk. 
. 

 

Figuur 47: Aansluiting parallelweg scen 1b 

Scenario 1c: weg door buffergebied 
De parallelweg blijft behouden, een nieuwe weg 
wordt aangelegd tussen Elslo en de parallelweg door 
het buffergebied. 
 
Deze weg zal in helling moeten liggen aangezien 
Elslo reeds halverwege gezakt is richting tunnel. Er 
zal m.a.w. een gelijkgrondse kruising moeten 
voorzien worden op een helling in een tunnelsleuf. 
Ook dit geeft naar zichtbaarheid een onveilige 
situatie.  
Tevens wordt een nieuw stuk weg buiten de GRUP-
contour voorzien wat de risico’s op procedures en 
oplopen van vertragingen kan betekenen. 
 

 

Figuur 48: Aansluiting parallelweg scen 1c 
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Scenario 2: gebogen tunnel 
Elslo wordt via een tunnel tussen Elslo-west en 
parallelweg-zuid verbonden.  
 
Verkeer tussen Elslo-west en Elslo-oost moet 
hierdoor rondrijden via de parallelweg. De relatie 
tussen oost en west wordt hierdoor verzwakt. 
Bijkomstig moeten fietsers via een erg korte (steile?) 
helling van de oostzijde naar de westzijde. Fietsers 
moeten sowieso Elslo 1x Extra kruisen. 
Ook hier wordt een nieuw stuk weg buiten de GRUP-
contour voorzien wat de risico’s op procedures en 
oplopen van vertragingen kan betekenen. 
 

 
 
Géén van bovenstaande scenario’s wordt als een erg goede oplossing beschouwd. Scenario 1a en 1b 
worden als absoluut niet wenselijk geacht (onveilige situatie, onteigeningen).  
 
Scenario 1c geniet voor de werkgroep de voorkeur op scenario 2: 

 Scenario 1c voorziet beter in het behoud van de link tussen west en oost (belangrijk principe 
uit het Raamplan). 

 Scenario 1c is veiliger en duidelijker voor fietsers 

 Scenario 1c zorgt voor de kortste route voor busverkeer (buslijn 54 kruist hier R4 West) 
Beide scenario’s hebben echter als erg belangrijk nadeel dat de garantie niet kan gegeven worden dat 
dit binnen het project R4WO vergunbaar is zonder vertragingen ten gevolge van procedures omwille 
van te grote afwijkingen t.o.v. het GRUP. 
 
Onderstaande afwegingstabel geeft de voor- en nadelen weer van Elslo in tunnel (scenario 1c) versus 
het behoud van Elslo op maaiveld niveau (concept Raamplan): 
 

 Voordelen Nadelen 
Concept 
Raamplan  

 R4 in sleuf 

 Elslo op 
maaiveld 

 Spoorlijn op 
maaiveld 

 Concept ondersteund door GRUP 

 Parallelweg kan vlot aantakken op 
Elslo (mits gelijkgrondse kruising 
sporen). 

 Airliquide-leiding kan behouden 
blijven. 

 Vlotte verbinding voor zwakke 
weggebruikers. 

 Sociale link tussen Kerkbrugge-
Langerbrugge en Evergem wordt in 
benadrukt.  

 Spoorlijn wordt ongelijkvloers gekruist 
(veiligheidsrisico, onderhoud) 

 Indien later alsnog beslist wordt gelijkgrondse 
kruising met spoor te supprimeren lopende 
maatschappelijk kosten erg hoog op (of 
spoorlijn op +1 of Elslo in Brug waardoor 
kosten voor sleuf tevergeefs waren). 

 Verminderde doorstroming treinverkeer. 

 Verminderde doorstroming busverkeer. 
 

Aangepast 
concept (var 3) 

 R4 op 
maaiveld 

 Elslo in 
tunnel 

 Spoorlijn op 
maaiveld 

 Minder dure oplossing aangezien 
minder brede en minder lange 
sleuf moet voorzien worden. 
(kostprijs) 

 Geen conflicten t.h.v. spoorlijn. 

 Beide conflicten (kruisen R4 + 
spoor) worden op de goedkoopst 
mogelijke manier opgelost. 

 Concept wijkt af van GRUP, ook nieuwe 
verbindingsweg door buffergebied zorgt voor 
afwijking op GRUP. (vergunbaarheid, timing) 

 Verminderde visuele en functionele relatie 
tussen oost (Kerkbrugge-Langerbrugge) en 
west (Evergem). 

 Uitwisseling Elslo-parallelweg verloopt minder 
vlot. 

 Nieuw conflicten t.h.v. uitwisseling parallelweg 
en Elslo (kruispunt op helling) 

 Airliquide-leiding moet verplaatst worden. 

 Extra barrière voor zwakke weggebruikers. 

Tabel 4: Afwegingstabel Elslo in tunnel vs. concept Raamplan 
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Conclusie: 
Een aanpassing van het concept W7-Elslo conform raamplan heeft meer nadelen (relatief 
verkeersonveilige kruispunten, vergunbaarheid, timing, onteigeningen…) dan voordelen (doorstroming 
spoor, verkeersveilige spoorkruising). Het concept uit het raamplan blijft dan ook behouden. 
 
Een belangrijk knelpunt bij de het concept uit het raamplan blijft de (maatschappelijke) kost op lange 
termijn indien alsnog beslist wordt de overweg af te schaffen (of hoge kost voor ophogen spoorlijn of 
hoge gedane kost voor sleuf R4 bij Elslo in brug). Tegelijk is het voorzien van R4 West op 
maaiveldniveau een grote afwijking op het GRUP waardoor de vergunbaarheid en timing van het 
project in gevaar komt. Er wordt daarom het volgende voorgesteld: 

 Project R4WO gaat door met R4 West in sleuf, Elslo op maaiveld (conform GRUP). 

 Indien Infrabel op korte termijn een vergunning (al dan niet via opmaak van een nieuw RUP) 
kan voorleggen voor een variant waarbij de spoorlijn niet gelijkgronds gekruist wordt, kan dit 
alsnog in het project R4WO opgenomen worden. 

 
Infrabel geeft toe dat een nieuw RUP of bouwvergunning qua timing niet haalbaar is. Toch blijft zij 
voorstander van een scenario zonder gelijkgrondse kruising van het spoor. De enige optie om hieraan 
tegemoet te komen is de knoop W7-Elslo niet in het project R4WO te voorzien en de nodige tijd te 
nemen voor een nieuw RUP. De overige actoren zijn echter van mening dat de knoop niet realiseren 
binnen het project ook geen optie is omdat dan voor onbepaalde tijd13 een héél gevaarlijk kruispunt 
blijft bestaan op een, voor de rest, volledig conflictvrije R4 West. 

                                                      
13 er is géén enkele aanwijzing dat de gemeente zijn huidige visie zal aanpassen waardoor een nieuw 
RUP niet op korte termijn realistisch 
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2 ASVERSCHUIVING I.F.V. KORTER BRUGDEK 

Elslo en R4 West kruisen elkaar onder een hoek van 60 graden. Door deze schuine kruising is het 
brugdek langer en/of breder en bijgevolg ook de sleuf langer. Een langere sleuf en brugdek betekent 
een hogere kostprijs. Ten westen van R4 West is echter ruimte om eventueel een asverschuiving van 
Elslo in op te nemen waardoor de R4 West loodrecht kan gekruist worden (zie onderstaande figuur). 

 

Figuur 49: Loodrechte kruising R4 West zorgt voor korter (en goedkoper) brugdek en sleuf 
 
Bij een eventuele asverschuiving dienen wel de woningen langs noord én zuidzijde bereikbaar te 
blijven voor voertuigen en dienen ook aanpassingen aan fiets- en voetgangersinfrastructuur te 
gebeuren. 
 
De gemeente Evergem kan akkoord gaan met een eventuele asverschuiving indien de woningen vlot 
bereikbaar blijven. 
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3 KRUISING HOOFDFIETSROUTE MET ELSLO 

Ten westen van R4 West loopt de hoofdfietsroute. Deze is vrijliggend, gescheiden van de R4 West 
door een geluidsscherm, een gracht en een bomenrij. Doordat de R4 niet meer aantakt op Elslo kruist 
de hoofdfietsroute een minder drukke baan (max 300 pae per rijrichting volgens macromodel 2020 
i.p.v. 350 pae per rijrichting volgens telling 2015) en niet meer ter hoogte van het kruispunt. 
 
Een nieuwe beveiliging van deze fietsroute met Elslo (lokale weg type II) is noodzakelijk. Er komt hier 
een erg gelijkaardige situatie voor als bij W3 – Riemesteenweg.  
 
Er werden 3 scenario’s overwogen: 

SCENARIO 1 
Gelijkgrondse kruising waarbij 
Elslo voorrang heeft op de 
hoofdfietsroute. 
 
Dit is het voorkeursscenario uit 
het vademecum 
fietsvoorzieningen. 
 
Om de oversteek te 
vergemakkelijken wordt een 
middeneiland voorzien zodat 
fietsers in 2 keer kunnen 
oversteken. 

 

Figuur 50: Principeschets gelijkgrondse kruising, fietsers 

uit de voorrang 
 

SCENARIO 2 
Gelijkgrondse kruising waarbij 
de hoofdfietsroute voorrang 
heeft op de Pastorijstraat. 
 
Indien de intensiteiten van 
fietsers erg hoog zijn en die van 
gemotoriseerd verkeer beperkt 
kan dit overwogen worden 
volgens het vademecum 
fietsvoorzieningen. De 
zichtbaarheid tussen fietsers en 
gemotoriseerd verkeer is hierbij 
een belangrijk aandachtspunt. 
 
Momenteel rijden hier 250-350 
voertuigen per rijrichting op de 
spitsmomenten. Door het 
schrappen van de 
verkeerslichten zal dit volgens 
het macromodel verminderen tot 
150 tot 300 pae per rijrichting 
per spitsmoment. 

 

Figuur 51: Principeschets gelijkgrondse kruising, fietsers in 

de voorrang 
 
Om de voorrang van het fietspad te accentueren kan een 
drempel voorzien worden waarbij de fietsers verhoogd de rijweg 
kruisen en de voorrang van de fietsers versterkt wordt door de 
verkeersdrempel. 
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SCENARIO 3 
Een ongelijkgrondse kruising 
waarbij de hoofdfietsroute 
(samen met de R4) onder het 
kruispunt door gaat. 
 
Er wordt een fietspad voorzien 
voor de uitwisseling tussen Elslo 
en R4-hoofdfietsroute. 

 

Figuur 52: Principeschets ongelijkgrondse kruising 

 
Scenario 3 draagt verkeerskundig de voorkeur, doch is dit een dure ingreep voor het kruisen van een 
weg met beperkte verkeersintensiteiten. Een fietstunnel wordt nagestreefd. Er zal hiervoor 
medefinanciering van de provincie gevraagd worden14 (zie ook R4 West meso). 
 

                                                      
14 AWV maakt een officiële vraag over aan de provincie voor medefinanciering voor de fietstunnel aan 
Elslo. De mogelijkheden van medefinanciering via een fietsfondsdossier of subsidies voor 
fietssnelwegen zullen onderzocht worden. 
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4 MOGELIJKHEDEN TOT BEPERKT OPHOGEN VAN ELSLO 

Conform het GRUP moet de knoop voorzien worden met de R4 in sleuf en Elslo op maaiveldniveau 
zonder aantakkingen van/naar de R4. Dit is een dure oplossing. Net als de mogelijkheid tot beperkt 
ophogen van de Riemesteenweg, kan overwogen worden ook Elslo beperkt op te hogen om de kosten 
te beperken. Aangezien hier het spoor gelijkgronds gekruist wordt en het niet de bedoeling is het 
spoor ook aan te passen, is het ophogen zeer beperkt mogelijk. 
 
Rekening houdend met een gelijkgrondse kruising van de spoorlijn en een maximum 
hellingspercentage van 2% kunnen onderstaande verhogingen bekomen worden: 
 
Ophoging t.o.v. R4: 

 20m aan 2% betekent een verhoging van 
0,4m van Elslo t.o.v. R4 West.  

 Bij een hellingspercentage van 3% 
betekent dit een verkorting van de sleuf 
van 13,33m langs beide zijden. 

 De 0,4m geldt aan de oostelijke sleuf. Door 
de helling verder door te trekken kan de 
westelijke sleuf hoger liggen dan de 
oostelijke sleuf wat nog grotere financiële 
voordelen heeft. 

 

Figuur 53: Mogelijkheden tot ophogen Elslo 

Ophoging t.o.v. eventuele fietstunnel: 

 55m aan 2% betekent een ophoging van 
1,1m t.o.v. het doorgaande fietspad.  

 Bij een ongelijkvloerse kruising van het 
fietspad moet de fietssnelweg langs R4 
West dus 1,1m minder diep zakken. Bij een 
gelijkgrondse kruising heeft dit geen 
voordelen en heeft het geen zin het 
hoogteverschil van 0,4m verder te doen 
stijgen.  

 
Het beperkt ophogen tot 0,4m kan een beperkt financieel voordeel zijn, deze mogelijkheid wordt dan 
ook opengelaten in het DBFM-dossier. Het toelaten van het ophogen van Elslo t.o.v. het fietspad geeft 
een bijkomend voordeel voor de fietssnelweg die minder diep moet zakken om Elslo ongelijkvloers te 
kruisen. 
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5 KRUISPUNT PARALLELWEG X ELSLO 

Het kruispunt parallelweg x Elslo zal een belangrijkere rol spelen in het wegennetwerk om bepaalde 
delen van Evergem te ontsluiten naar R4 West. Evergem heeft enerzijds de visie om verkeer uit 
Kerkbrugge-Langerbrugge en de noordelijke wijken van Evergem via de parallelweg naar 
uitwisselingsknoop W8 – Langerbrugsestraat te leiden. Hierdoor worden woonwijken (vb. Koestraat) 
en het centrum van Evergem maximaal ontlast van doorgaand verkeer. Ook vrachtverkeer voor Elslo 
zal gestimuleerd worden deze parallelweg te gebruiken. Anderzijds is het niet de bedoeling om 
doorgaand vrachtverkeer op de parallelweg te krijgen dat via W8-Langerbrugsestraat en de 
parallelwegen naar de haventerreinen rijdt. Deze vrachtwagens horen thuis op R4 West en de afrit W5 
– Ovaal van Wippelgem te gebruiken. Tenslotte blijft ook het lokaal verkeer tussen Evergem en 
Kerkbrugge-Langerbrugge belangrijk (relatie met de kanaaldorpen versterken). 
 
Een aanpassing van het kruispunt Elslo x parallelweg heeft dus 3 doelstellingen: 

 Verkeer tussen Elslo-west en parallelweg-zuid stimuleren 

 Verkeer tussen Elslo-west en Elslo-oost vlot mogelijk maken. 

 Verkeer tussen parallelweg-noord en parallelweg-zuid ontmoedigen. 
 
 
In onderstaande tabel worden 3 scenario’s afgewogen: 

Scenario 1: Elslo als 
voorrangsweg 
 

 Behoud huidige situatie (geen 
aanpassingen nodig) 

 Doorgaand verkeer op 
parallelweg wordt ontmoedigd. 

 Relatie Evergem – Kerkbrugge-
Langerbrugge wordt 
ondersteund door 
voorrangsregeling. 

 Bij erg druk verkeer géén 
blokkage spoor mogelijk. 

 
 Verkeer van parallelweg-zuid 

naar Elslo-west moet voorrang 
verlenen.  

 Risico op hoge snelheid in Elslo 
(in voorrang en breed 
wegbeeld). 15 

 

Figuur 54: Elslo als voorrangsweg 

                                                      
15 Dit argument vervalt echter indien de asverschuiving ter hoogte van het brugdek gerealiseerd wordt 
(zie eerder). 
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Scenario 2: Parallelweg als 
voorrangsweg 

 Beperkte infrastructurele 
aanpassing nodig.  

 
 Doorgaand verkeer op 

parallelweg wordt 
aangemoedigd. 

 Relatie Evergem – Kerkbrugge-
Langerbrugge wordt niet 
ondersteund door 
voorrangsregeling. 

 Verkeer van Elslo-west naar 
parallelweg-zuid moet voorrang 
verlenen. 

 Bij passage trein, doorgaand 
verkeer Elslo hindert 
voorrangsregeling. 

 Bij erg druk verkeer blokkage 
spoor mogelijk. 

 Risico op hoge snelheid op 
parallelweg (in voorrang en 
breed wegbeeld) 

 

Figuur 55: Parallelweg als voorrangsweg 

Scenario 3: Elslo-west – 
parallelweg-zuid als 
voorrangsweg 
 

 Verkeer tussen parallelweg-
zuid naar Elslo-west verloopt 
vlot.  

 Doorgaand verkeer op 
parallelweg wordt ontmoedigd. 

 Snelheidsremmend wegens 
vertragende bocht en of 
voorrangsregeling. 

 
 Relatie Evergem – Kerkbrugge-

Langerbrugge wordt niet 
ondersteund door 
voorrangsregeling. 

 Infrastructurele aanpassingen 
nodig. 

 2 voorrangsgeregelde 
kruispunten erg dicht bij elkaar. 

 Bij erg druk verkeer blokkage 
spoor mogelijk (verkeer linksaf 
van west naar oost kan 
gehinderd worden door verkeer 
op de parallelweg 

 

Figuur 56: Elslo-west – parallelweg-zuid als voorrangsweg 

 
Scenario 2 voldoet niet aan de doelstellingen en is niet wenselijk. Scenario 1 ondersteunt de relatie 
Evergem – parallelweg-zuid beperkt, scenario 3 ondersteunt de relatie Evergem-Kerkbrugge-
Langerbrugge beperkt. 
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Conclusie:  
 
De relatie Evergem - Kerkbrugge-Langerbrugge is belangrijker dan de relatie langs de parallelweg. 
Het risico van stilstaande voertuigen op de spoorwegovergang is het kleinst in scenario 1. Scenario 1 
Elslo in voorrang wordt dan ook het meest wenselijk geacht en weerhouden als voorkeursscenario. 
 
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 
op te nemen net als Elslo. Het doorgaand verkeer op de parallelweg zal ter hoogte van Elslo geremd 
worden.  
 

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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6 INPASBAARHEID TYPEPROFIEL W7-ELSLO 

De voorziene strook in het GRUP voor infrastructuurwerken is ter hoogte van de knopen W7 en W8 
erg smal omwille van de nabijgelegen bebouwing. De sleuven zullen m.a.w. dicht bij de achtertuinen 
van de woningen gelegen zijn. Onderstaand profiel geeft weer wat minimaal nodig wordt geacht voor 
R4 in sleuf, fietstunnel en fietspad op maaiveld. Naast dit profiel moet nog ruimte voorzien worden 
voor afwatering en nutsleidingen. 
 
In de sleuf is een vluchtstrook noodzakelijk om bij calamiteiten of onderhoudswerken de mogelijkheid 
te hebben het verkeer over de vluchtstrook te organiseren. Aangezien hier geen op- en afrit voorzien 
wordt is hiervoor geen alternatief voorhanden.  

 

Figuur 57: Typedwarsprofiel R4 West t.h.v. W7-Elslo (excl. grachten en nutsleidingen) 
 
Indien dit profiel wordt ingepast vanaf de bestaande gracht aan de oostzijde is minimaal 2,7m 
restruimte ter beschikking binnen de GRUP-contour. Dit is voldoende voor nutsleidingen, niet voor 
afwatering én nutsleidingen. Op de plaatsen waar onvoldoende ruimte is kunnen grachten ingebuisd 
worden. Op de locaties waar de GRUP-contour het smalst is, zijn de perceelsafsluitingen echter nog 
verderaf gelegen en lijkt er dus extra ruimte beschikbaar. 
 
Er worden met andere woorden géén problemen verwacht voor extra onteigeningen ter hoogte van 
knoop W7-Elslo ten opzichte van de GRUP-contour en/of de huidige perceelgrenzen. In project-
notafase zullen de effecten van deze sleuf ten opzichte van de perceelgrenzen verder besproken en 
onderzocht worden. 
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Figuur 58: Inpasbaarheid oud typedwarsprofiel W7-Elslo (zie ook bijlage) 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

Elslo kruist R4 West zonder uitwisselingsmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij kan een 
asverschuiving voorzien worden waarbij via ventwegen de woningen langs Elslo ten westen van R4 
West nog steeds vlot bereikbaar zijn. Elslo wordt een lokale woonstraat waar een snelheidsregime 
van 50 km/u geldt met langsliggende fietspaden en voetpaden.  
 
De fietssnelweg gaat samen met R4 West onder Elslo door en heeft lokale fietspaden langswaar de 
uitwisseling met Elslo kan gebeuren. De huidige breedte van 3m blijft minimaal behouden. 
 

 

Figuur 59: Voorkeursscenario W7 - Elslo (zie ook bijlage) 
 
De voorrangsregeling aan het kruispunt Elslo x Parallelweg wordt niet aangepast, de 
voorrangsregeling waarbij Elslo voorrang heeft op de Parallelweg blijft behouden. 
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Figuur 60: Elslo als voorrangsweg 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_104 W7 - VERSIE04- DRAFT.DOC pag. 69 | 80 

 

2 TYPEDWARSPROFIEL 

2.1 ELSLO 

Onderstaand typedwarsprofiel wordt nagestreefd voor Elslo t.h.v. de brug over R4 West:  

 Voetpad/dienstpad: 2 x 1,5m 

 Aanliggend verhoogd fietspad: 2 x 1,75m  

 Boordsteen/veiligheidsstrook: 2x 0,5m 

 Goot: 2x 0,3m 

 Rijweg (toegankelijk voor bussen): 6,10m (exclusief greppels) 
 

 

Figuur 61: Typedwarsprofiel Elslo (excl. afschermende constructie) 
 
Conform het vademecum vergevingsgezinde wegen worden best afschermende constructies voorzien 
bij bruggen over primaire wegen. Indien het snelheidsregime van de bovenliggende kruisende weg 
minder dan 90km/u bedraagt, is een afschermende constructie risicoklasse R3/R4 vereist wat 
uiteindelijk resulteert in een constructie met kerend vermogen H2/H3 (afhankelijk van afstand tot de 
rijweg).  
Waar dit in bovenstaand profiel (tussen fietspad en rijweg of na voetpad) komt wordt vrij gelaten aan 
de Deelnemer. De schrikstroken voor fietspad t.o.v. de afschermende constructie van 0,5m moet 
indien van toepassing wel gerespecteerd worden. De opgelegde minimumafstanden voor rijweg, 
fietspad en voetpad blijven behouden. 
 
De doodlopende ventwegen hoeven niet met voetpaden uitgerust te worden.16 

                                                      
16 In Evergem wordt geen enkele doodlopende weg met minder dan 25-30 woningen met voetpaden 
uitgerust. 
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2.2 R4 WEST 

De breedtes voor de onderdoorgang R4 West werden reeds bepaald in de startnota meso West. Ter 
hoogte van W7 wordt onderstaand totaalprofiel bekomen: 

 Zone voor nutsleidingen en afwatering 

 Fietspad maaiveldniveau: 3m ten zuiden van Elslo (niet toegankelijk voor 
landbouwvoertuigen), 4m ten noorden waar vernieuwing (wel toegankelijk voor 
landbouwvoertuigen). 

 Schrikstrook tussen fietspad maaiveldniveau en verdiept fietspad: 0,5m 

 Fietstunnel: Minimaal 4,5m breed (0,75m schrikstrook + 3m fietspad + 0,75m schrikstrook), 
wenselijk 5m breed. (vrije hoogte van 2,8m excl. eventuele nuttige breedte voor verlichting 
e.d.). 

 Breedte sleuf: zie mesoniveau. 

 Zone voor nutsleidingen en afwatering (maximaal behoud huidige grachten). 

 

Figuur 62: Principe R4 West ter hoogte van Elslo 

3 LENGTEPROFIEL 

Elslo mag tot maximaal 1m verhoogd worden met maximale hellingspercentages van 2%, hierbij is het 
behoud van het peil van de weg ter hoogte van de kruising van het spoor een belangrijk uitgangspunt.  
  
De helling van R4 West is wenselijk 3%, maximaal 4%. 

4 BESLUIT 

Op Infrabel na, gaan alle actoren akkoord met het voorkeursconcept zoals het hierboven wordt 
beschreven. MOW en AWV betreuren wel dat geen oplossing voor beide knelpunten (kruisen R4 én 
spoorlijn) kan gevonden worden maar onderschrijven het belang van een gelijktijdige realisatie van 
alle knopen en staan bijgevolg dus achter het voorkeursconcept. 
Infrabel blijft voorstander voor een oplossing waarbij Elslo in tunnel gaat onder R4 én spoorlijn. 
Er is dus geen consensus over het voorkeursconcept. 
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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. 

1 RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN 

 De vormgeving van de brug Elslo 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 link tussen Evergem en Kerkbrugge-Langerbrugge moet over de brug heen geaccentueerd 
worden.  

 Elslo kruist R4 West met een maximale ophoging tot 1m. 

 Een visuele link tussen Elslo-west en Elslo-oost over R4 West dient behouden te blijven. 

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

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

 Er wordt geen uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen R4 West en Elslo. De 
rijweg Elslo dient minimaal 6,10m breed te zijn (i.f.v. buspassages) en wordt op een 
ontwerpsnelheid van 50 km/u ontworpen. 

 Voor de inrichtingen van de fietssnelweg worden de inrichtingsprincipes besproken in 
startnota meso R4 West gevolgd. 

 Langs Elslo (het nieuw her aan te leggen deel) worden fietspaden voorzien conform de 
richtlijnen van het fietsvademecum: aanliggend verhoogde enkelrichtingsfietspaden van 1,75m 
breed. 

 De fietspaden langs Elslo dienen op een veilige manier aan te takken op de fietssnelweg 
langs R4 West.  

 Op de brug dient een beide zijden een voetpad voorzien te worden van 1,5m breed. Eénmaal 
van de brug dient slechts langs één zijde een voetpad voorzien te worden. Wel moeten de 
eventuele ventwegen ten westen van R4 West voorzien worden van voetpaden aan de zijde 
van de woningen. 

 Bij het realiseren van een asverschuiving moet extra aandacht gaan naar verkeersveiligheid. 

 Fietspaden op de brug dienen naadloos aan te sluiten op de fietspaden langs Elslo. 
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3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

 De vrije hoogte op R4 West onder de brug Elslo bedraagt minimaal 5,7m. 

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

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

 De sleuf R4 West onder Elslo dient maximaal rekening te houden met de 
overstromingsgevoeligheid en hoge grondwaterstand van de zone ten noorden van Elslo. 

 De insleuving dient voorzien te worden van een goede en vlotte afwatering (bestand tegen 
een 100-jarige bui). 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 VOORKEURSSCENARIO W7 – ELSLO 

Enkel de GRUP-contour op volgende figuur heeft waarde, de rooilijn heeft geen juridische waarde. 
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3 AANGETEKEND SCHRIJVEN INFRABEL - MEI 2016 
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4 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 W7 
Inleidend: 

 Fietstunnel zal gepoogd worden 5m breed te voorzien, maar de optie om te versmallen wordt 
open gehouden. 

 Infrabel: wenst ondertunneling spoor verder onderzoek. 
o AWV: alle varianten zijn mee opgenomen in de nota. Ook varianten van Infrabel 

waarbij de conclusie van de werkgroep is opgenomen in de nota en nog steeds pleit 
voor een R4 in sleuf en Elslo op maaiveld. 

o AWV: Belangrijkste argument is de risico’s voor vertraging van het project omwille van 
grote afwijking op GRUP en bijgevolg grote kans op bezwaren en procedures tot bij 
Raad van State. 

o Infrabel: argument van kostprijs niet meegenomen. 
 AWV: p. 57 in nota staat voor en nadelen van beide varianten waarbij kostprijs 

opgenomen is als voordeel voor variant Infrabel (kwalitatief benaderd, niet 
kwantitatief). Dit weegt echter onvoldoende. 

o INFRABEL vindt GRUP argument niet correct.  
 AWV: Het vertragingseffect is grootste risico in het project.  

o Gemeente vraagt spoor op +1 te brengen 
 INFRABEL meldt dat dit niet mogelijk is o.w.v. te hoge kostprijs (lange 

aanpassingen van hellingen etc.) en negatieve impact op exploitatie. 
o THV: zijn er inhoudelijk opmerkingen (los van jullie standpunt) op de nota over de 

afweging van de scenario’s. 
 INFRABEL heeft geen tekstuele opmerkingen, INFRABEL herhaalt zijn 

standpunt dat dit een gemiste kans is. 
o INFRABEL merkt inderdaad op dat bekomen van nieuw GRUP, vergunning edg. op 

korte termijn niet haalbaar is. 
o THV: enige uitweg zonder risico’s/nieuwe GRUP/… is niet realisatie van de knoop, dat 

is zeker niet wenselijk uit verkeersveiligheidsoverwegingen. 
 AWV: de standpunten zijn bovendien gekend, het is niet zeker dat je (zelfs na 

lange procedures) een goedgekeurd RUP zal krijgen. 
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Deel 6: Geen opmerkingen 
Deel 7:  

 MOW: Wij vinden het jammer dat niet beide knelpunten (kruisen spoorlijn én R4 voor lokaal 
verkeer) nu kunnen opgelost worden. Op korte termijn zien wij echter ook geen andere 
mogelijke oplossing en sluiten ons dus aan bij wat in de nota vermeld staat.  

 Figuur mét afschermende constructie wordt toegevoegd in de nota. 50 cm tussen rijweg en 
afschermende constructie is echter een keuze omwille van praktische redenen. Dit mag 
(indien de Deelnemer wenst) 30 cm worden. 

Overige opmerkingen:  
 AWV: bij scenario’s voorrangsregeling  

o Snelheid op Elslo als nadeel bij voorrang voor Elslo vervalt bij asverschuiving 
o Voorrangsregeling Elslo-parallelweg zuid in voorrang houdt nog steeds risico in naar 

terugslag tot op overweg, voorkeur voorrangsregeling is dus voorkeursoplossing (los 
van beslissingen i.v.m. werking / doelstelling parallelweg). 

 

Besluit: Geen consensus over de nota. 
 
Infrabel gaat niet akkoord met het voorkeursconcept. 
 
Overige actoren gaan akkoord. 
 
AWV en MOW betreuren het dat geen oplossing is gevonden voor het oplossen van beide 
knelpunten maar vinden dit het enige haalbare scenario binnen het opgegeven tijdsbestek. 
 
Nota wordt voorgelegd op RMC, Infrabel wordt gevraagd aanwezig te zijn (13 juli voormiddag). 


