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W8 - LANGERBRUGSESTRAAT 

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. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_105 W8 - VERSIE03 - DRAFT.DOC pag. 8 | 83 

 

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 de knoop W8 – Langerbrugsestraat 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 W8 – 
Langerbrugsestraat, microniveau. 
 
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; 

 Havenbedrijf Gent; 

 Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

 Departement Ruimte Vlaanderen; 

 Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

 De Lijn Oost-Vlaanderen; 

 Infrabel; 

 Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

 Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

 Dienst Milieueffectrapportage; 

 THV ARCADIS-SBE. 
 
Naast bovenstaande actoren vonden ook nog bilaterale overlegmomenten 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).  
 
De R4 gaat via een sleuf 
onder 
Langerbrugsestraat. Er 
worden op- en afritten 
voorzien naar R4. De 
spoorlijn gaat over de 
Langerbrugsestraat.  
 

 

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.  
Op conceptueel niveau wijkt dit plan niet af van het vastgelegd concept in het raamplan. Er is een 
hollandscomplex voorzien met Langerbrugsestraat op maaiveldniveau en R4 West in sleuf onderdoor 
de Langerbrugsestraat. De fietsinfrastructuur blijft op maaiveldniveau en kruist de Langerbrugsestraat 
gelijkgronds. 
 
Onderstaande zaken werden opgenomen bij de uitwerking3: 
 
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 gebruik gemaakt 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 de Langerbrugsestraat 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. 
Hier wordt wel een aansluiting tussen Langerbruggestraat en R4 voorzien. Deze op en afritten blijven 
op maaiveldniveau naast de sleuf om daar waar R4 op maaiveldniveau komt aan te sluiten. 
 
De uitvoering wordt zo voorzien dat er steeds minimaal 2x1 rijstroken ter beschikking zijn. 

 

Figuur 2: Uitwerking van het knooppunt W8 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). 

                                                      
3 In kader van deze studie worden deze randvoorwaarden en keuzes herbekeken en kan hiervan 
afgeweken worden. 
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6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

De actoren staan nog steeds achter de visie van het raamplan en Rooilijnstudie om hier een 
uitwisselingsknoop te voorzien (zie startnota meso West). Bijkomstig wordt wel een fietstunnel onder 
de Langerbrugsestraat gevraagd om fietsers op de fietssnelweg R4 West het complex conflictvrij te 
kunnen laten kruisen. Gezien de beperkte beschikbare ruimte is verder onderzoek nodig naar de 
inpasbaarheid van deze fietstunnel in combinatie met de nodige breedtes voor de R4. 
Er moet ook verder nagegaan worden of dit hollands complex naar verkeersafwikkeling voldoende 
capaciteit kan bieden voor linksaffers gezien beide op- en afritten dicht bij elkaar gelegen zijn. 
 
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 W8. 
 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn relevant voor de verdere uitwerking van W8-Langerbrugsestraat 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. 

 W8-Langerbrugsestraat wordt voorzien met kruising mét uitwisseling. 
 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op mesoniveau zijn 
relevant voor de verdere uitwerking van W8-Langerbrugsestraat op microniveau: 

 W8 blijft weerhouden als uitwisselingsknoop, 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%. 
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 omwille van inpasbaarheid. Ter hoogte 
van W7 en W8 kan 3% gehanteerd worden. 
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 Langs R4 West worden vluchtstroken voorzien. Indien langspassage mogelijk is (een 
mogelijke alternatieve route bij calamiteiten), kan bij ruimtegebrek de vluchtstrook geschrapt 
worden. 
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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.4 
Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 
Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
 
In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd. 
Het uiteindelijke ontwerp dat 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. 
 

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

 

Figuur 3: situering op macroschaal  
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Figuur 4: situering op macroschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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Figuur 5: situering W8 op microschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Het kruispunt is gelegen in buffergebied.  
 
Ten oosten van de R4 is een bufferzone bestemd en een 
woonlint langs noordzijde van de Langerbrugsestraat gelegen. 
 
Ten westen van de R4 is een woongebied, 
woonuitbreidingsgebied (intussen ingevuld) en bufferzone 
gelegen. 
 
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 6: gewestplan (bron: 

www.geopunt.be) 

1.2 BPA’S EN RUP’S 

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 W8 is gelegen in Artikel 65: zone 
voor knooppunt type 2 (Hollands complex met R4 
in tunnel) op primaire weg I  
Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en 
exploitatie van de knooppunten type 2 (hollands 
complex met R4 in tunnel) op de R4-west als 
primaire weg I evenals voor fiets- en voetpaden, 
bovengrondse en ondergrondse leidingen en 
nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. 

 
 

Figuur 7: GRUP Zeehavengebied Gent – 

inrichting R4 Oost en R4 West – Grafisch plan 

R4 West (bron: www2.vlaanderen.be) 
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1.2.2 Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2  

Deelplan 4 van het GRUP - Koppelingsgebied Langerbrugsestraat-zuid - is gelegen tussen de 
Ringvaart en de Langerbrugsestraat.  
 

 

Figuur 8: Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 – deelplan 4 (bron: www2.vlaanderen.be) 
 
Volgende bestemmingsplannen zijn erin vastgelegd:  

 Artikel 3. Bosgebied – koppelingsgebied 

 Artikel 9. Bufferdijk 

 Artikel 10. Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 

 Artikel 11. Woongebied 

 Artikel 16. Gebied voor spoorinfrastructuur 

 Artikel 23. Hoogspanningsleiding 

 Artikel 24. Enkelvoudige leiding 

 Artikel 27. (overdruk) Opgeheven verkaveling 
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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: Ontwerp-rooilijnplan R4 West t.h.v. Langerbrugsestraat (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 10: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be) 

 

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

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau.  
In de omgeving liggen geen beschermde stads-en dorpsgezichten, wel is ten oosten van de knoop 
een beschermd monument gelegen: 

- Goed Ten Boekel met park, waterpartijen en bijgebouwen (zonder garage); Burggravenlaan 1 

 

Figuur 12: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 
 
Er zijn verder geen vastgestelde bouwkundige relicten in de ruime omgeving van de knoop W8-
Langerbrugsestraat. 
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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. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_105 W8 - VERSIE03 - DRAFT.DOC pag. 23 | 83 

 

1.8 WATERTOETS 

Ten zuiden van de Langerbrugsestraat is een mogelijk overstromingsgevoelig gebied gelegen, ten 
westen van de R4 is dit zelfs effectief overstromingsgevoelig. 
 

 

Figuur 13: Watertoets – erosiegevoelige 

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

 

Figuur 14: Watertoets – 

grondwaterstromingsgevoelige gebieden bron: 

www.geopunt.be, mrt. 2016) 

 

Figuur 15: Watertoets – hellingkaart (bron: 

www.geopunt.be, mrt. 2016) 

 

Figuur 16: Watertoets – infiltratiegevoelige 

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

 

Figuur 17: Watertoets – 

overstromingsgevoelige gebieden 2014 

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

 

Figuur 18: Watertoets – winterbedkaart (bron: 

www.geopunt.be, mrt. 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 

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

8,90m en een vloerbreedte van 6,40m (www.gisoost.be, 209 Kale – meetpunt r). 

 

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

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 (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 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 W8 wordt vanuit het MER, fauna en flora als milderende maatregel de aanplant van 
een gemengde houtkant (breedte 3-5 m) als buffer tussen het valleigebied en de weginfrastructuur 
opgelegd. De verwijderde houtachtige beplanting en wegbermvegetatie dient gecompenseerd te 
worden. 

http://www.gisoost.be/
http://www.gisoost.be/
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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 W8-Langerbrugsestraat uit het voorzien van een schakelpunt van R4 West.  

 

Figuur 20: Gewenste Ruimtelijke structuur Belzele - Evergem – Kerkbrugge-Langerbrugge 

(GRS Evergem, 2005)5 
 
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. 

                                                      
5 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  

Het woonuitbreidingsgebied Droogte kent een 
sterke toename van woningen nabij Elslo. Deze 
zullen wellicht voornamelijk via W8 – 
Langerbrugsestraat R4 West bereiken. Er kan 
dus een toename van verkeer verwacht worden 
in de omgeving Elslo – Langerbrugsestraat ten 
gevolge van deze ontwikkeling (zie ook 
micronota W7-Elslo). 
 
Voor het overige wordt geen grote 
veranderingen in verkeersstromen verwacht ten 
gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van de knoop W8-
Langerbrugsestraat. De ontwikkelingen van de 
bedrijventerreinen in de omgeving van het 
Kluizendok horen niet thuis op de knoop W8-
Langerbrugsestraat maar dienen de knoop W5-
Ovaal van Wippelgem te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inrichtingsplan Langerbrugge-Zuid dat in de 
loop van 2017 zou uitgevoerd worden is 
gelegen ten zuidoosten van Langerbrugge en 
grenst niet aan R4 West. 
 
Het technisch ontwerp van het 
koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid is 
momenteel in opmaak. De start der werken 
wordt voorzien in 2017. Dit koppelingsgebied is 
gelegen ten zuidoosten van de dorpskern van 
Langerbrugge en ligt op de linkeroever van het 
kanaal Gent-Terneuzen. 
 

 

Figuur 21: Uittreksel grafisch plan Gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Droogte – 

Maagdekensstraat 

 

Figuur 22: Situering koppelingsgebied 

Langerbrugge Zuid 
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2.4 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

 

Figuur 23: biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 
 
Ten zuiden van de Langerbrugsestraat ligt een complex van biologisch minder waardevolle en zeer 
waardevolle elementen (soortenarm permanent cultuurgrasland) en biologisch zeer waardvol gebied 
(ten westen van de R4) (dotterbloemgrasland, mesofiel grasland).  
 

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. 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 EN FIETSSNELWEGEN 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 
Langerbrugsestraat ten 
westen van R4 West is een 
bovenlokale functionele 
fietsroute, de 
Langerbrugsestraat ten 
oosten van R4 West is een 
fietssnelweg die de link 
maakt via het veer naar R4 
Oost.  
 

 

Figuur 24: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, mrt 2016) 
 

 
 

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

R4 west, noch de Langerbrugsestraat maken hier onderdeel uit 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.  
 

 

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

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 W8-Langerbrugsestraat werden onderstaande zaken opgenomen: 

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

 De Koestraat is geselecteerd als lokale weg type II. Hierdoor lijkt de meest logische weg van 
Elslo naar knoop W8 via de Koestraat en niet via de parallelweg. 

 Woonkernen moeten maximaal gevrijwaard worden van hinderlijk doorgaand vrachtverkeer. 

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

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

 Het mobiliteitsplan stelt voor om de Langerbrugsestraat op te nemen als BFF. 

                                                      
6 Deze kaart is de recentste versie maar wordt nog verder besproken en geüpdatet 
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 Figuur 26: wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Evergem,2015 ) 

3.11 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

Er zijn geen relevante verkeersstudies in de onmiddellijke omgeving van de knoop W8 – 
Langerbrugsestraat lopende. 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

Langerbrugsestraat kruist de R4 West met een 
verkeerslichtengeregeld kruispunt. Ten oosten van R4 
West ligt spoorlijn L55 verhoogd gelegen door middel 
van een talud. De spoorlijn is uitgerust met 
geluidsmuren. Ook aan de westzijde (ten noorden van 
Langerbrugsestraat) is een geluidsmuur geplaatst die 
het gemotoriseerd verkeer scheidt van het fietsverkeer 
en de woningen.  
Verschillende gebouwen ten westen van R4 West 
staan dicht tegen de perceelgrens langswaar het 
vrijliggend fietspad loopt. Deze bebouwing bestaat 
voornamelijk uit alleenstaande woningen, maar ook 
tweewoonsten en appartementsgebouwen. 
 
De bebouwing langs de Langerbrugsestraat 
 bestaat ten westen van R4 West uit tweewoonsten en 
alleenstaande woningen langs beide zijden van de 
Langerbrugsestraat (noord en zuidzijde). Langs het 
oostelijk deel van de Langerbrugsestraat is aansluitend 
aan het kruispunt enkel bebouwing aan de noordzijde. 
Hier komen meer rijwoningen voor dan in het westelijk 
deel. 
 
De smalle onderdoorgang onder de spoorwegbrug 
hindert het zicht en de relatie tussen de bebouwing 
tussen de oost en westzijde van R4 West. 

 

Figuur 27: luchtfoto W8 - 

Langerbrugsestraat (www.geopunt.be, 

luchtfoto 2015) 

 

Foto 1: Verhoogde spoorlijn langs oostzijde 
 

 

Foto 2: bebouwing dicht bij fietssnelweg 

R4 West 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Het kruispunt 
Langerbrugsestraat x R4 West 
is vandaag 
verkeerslichtengeregeld. Er zijn 
2 rechtdoorgaande rijstroken op 
R4 West en aparte linksaf- en 
rechtsafslagstroken in beide 
rijrichtingen. Vanuit 
Langerbrugsestraat zijn geen 
aparte rijstroken voorzien voor 
linksaffers en/of rechtsaffers. 
Het kruispunt kent geen 
problemen qua congestie.  
Ten oosten van de R4 takt de 
Langerbrugsestraat aan op de 
parallelweg die verbinding 
maakt met Elslo. De 
Langerbrugsestraat heeft 
voorrang op de parallelweg.  
De Langerbrugsestraat ten 
oosten van de R4 kent enkele 
wegversmallingen die 
snelheidsremmend werken. 
 

 

Figuur 28: Luchtfoto verkeerslichtengeregeld kruispunt R4 

West x Elslo 

 

Foto 3: Wegversmalling Langerbrugsestraat 

 

Foto 4: Voorrangsregeling 

Langerbrugsestraat x parallelweg 
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Doorgaand vrachtverkeer is niet 
toegelaten op de 
Langerbrugsestraat – oost 
komende van R4 West. In de 
Langerbrugsestraat is dan ook 
een hoogtebeperking (3m, 
uitgezonderd bus) opgenomen 
om vrachtverkeer hier te weren. 

 

 

Foto 5: Vrachtwagenverbod Langerbrugsestraat-oost 
Landbouwverkeer mag gebruik 
maken van R4 West ten zuiden 
van het kruispunt met de 
Langerbrugsestraat, ten 
noorden is dit niet toegelaten.  
Langs de zuidwestzijde van het 
kruispunt is een slag gelegen 
die toegang verleent tot enkele 
landbouwpercelen. Aan de 
staat van deze slag te zien kan 
vermoed worden dat dit slechts 
zelden gebruikt wordt (zie 
onderstaande foto). 
 

 

Foto 6: Slag geeft toegang tot enkele verder gelegen 

landbouwpercelen 
De parallelweg verbindt Elslo 
en Langerbrugsestraat met 
elkaar. 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 7: Parallelweg tussen Elslo en Langerbrugsestraat 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

Er rijden geen buslijnen door of langs de Langerbrugsestraat. 

2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR  

Ter hoogte van R4 West x Langerbrugsestraat zijn volgende fietsinfrastructuren aanwezig: 

 Hoogwaardig 
vrijliggende 
hoofdfietsroute ten 
westen van R4 West, 
ten noorden van 
Langerbrugsestraat (de 
gerealiseerde 
fietssnelweg stopt 
momenteel aan het 
kruispunt 
Langerbrugsestraat). 

 

Foto 8: vrijliggend fietspad langs R4 West (enkel noordzijde 

Langerbrugsestraat) 

 Langs de 
Langerbrugsestraat is 
een 
dubbelrichtingsfietspad 
gelegen langs de 
zuidzijde. Ten westen 
van R4 West is dit 
langsliggend niet-
verhoogd.  

 

Foto 9: Dubbelrichtingsfietspad langs Langerbrugsestraat-

west 

 

 Ten oosten van R4 
West is dit vrijliggend 
gescheiden door een 
haag. 

 

Foto 10: Dubbelrichtingsfietspad langs Langerbrugsestraat-

oost 
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2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

Langs de Langerbrugsestraat is geen verhard voetpad gelegen. De berm is niet verhard tenzij ter 
hoogte van inritten van woningen. T.h.v. het kruispunt met de R4 zijn lokaal verharde voetpaden 
aanwezig alsook zebrapaden en dit op alle 4 de takken van het kruispunt. 

 

Foto 11: Voetpaden langs Langerbrugsestraat-west 

 

Foto 12: Voetpaden langs Langerbrugsestraat-

oost 

 

Foto 13: Voetpaden aansluitend op 

zebrapaden R4 West x Langerbrugsestraat 

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Er zijn geen parkeervoorzieningen, noch parkeerproblemen in de onmiddellijke omgeving van het 
kruispunt R4 West x Langerbrugsestraat. De zijberm van de Langerbrugsestraat wordt wel gebruikt 
voor parkeren (vermoedelijk bewoners). 
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2.6 GOEDERENTREIN VERKEER  

Goederenspoorlijn L55 is gelegen ten oosten van het kruispunt en kruist Langerbrugsestraat op 
niveau +1.  

 

Foto 14: Ongelijkgrondse kruising spoorlijn L55 x Langerbrugsestraat 

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden 11 ongevallen ter hoogte van het kruispunt Langerbrugsestraat x 
R4 West. Er viel hierbij één dode.  

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 4 0 0 1 3 

2012 2 0 0 0 5 

2013 3 1 1 0 3 

2011-2013 9 1 1 1 11 

Tabel 1: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. Langerbrugsestraat (bron: MOW, eigen 

verwerking) 
 
In de periode 2013-2015 gebeurden 8 ongevallen t.h.v. het kruispunt Langerbrugsestraat x R4 West 
(zie onderstaande figuur). 
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Figuur 29 : Ongevallengegevens 2013-2015 (bron: Evergem) 

2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Verkeerstellingen 

Vandaag maken 626 voertuigen (excl. doorgaand verkeer op R4 West) gebruik van het kruispunt Elslo 
x R4 West tijdens de ochtendspits, 156 hebben hiervan hebben geen relatie met de R4 en zijn zuiver 
kruisend verkeer. Tijdens de avondspits maken 635 voertuigen gebruik van het kruispunt waarvan er 
149 geen relatie aangaan met de R4. Door het behoud van deze uitwisselingsmogelijkheid met de R4 
en het schrappen van andere uitwisselingsmogelijkheden (vnl. Elslo) zal dit kruispunt drukker worden. 
Wel kan verwacht worden dat een deel van dit verkeer van en naar de parallelweg gaat (richting Elslo) 
en zo de Langerbrugsestraat niet verder belast. 
 

 Van R4 naar 
Evergem/Kerkbrugge-
Langerbrugge 

Van 
Evergem/Kerkbrugge-
Langerbrugge naar R4 

Kruisend verkeer langs 
Langerbrugsestraat 

Ochtendspits 272 198 156 

Avondspits 204 282 149 

Tabel 2: Verkeerstromen t.h.v. Langerbrugsestraat x R4 West 
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Figuur 30: Manuele kruispunttelling Langerbrugsestraat x R4 West - Ochtendspits 24 

september 20157 
 

 

Figuur 31: Manuele kruispunttelling Langerbrugsestraat x R4 West - Avondspits 29 september 

20158 

                                                      
7 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 W8-Langerbrugsestraat rekening houdend met het project R4WO én een autonome groei van 
de verkeersstromen.  

2.9.2.1 Kruispunt R4 West x Langerbrugsestraat 

Het kruispunt R4 West x Langerbrugsestraat in 2020 tijdens ochtend- en avondspits wordt hieronder 
weergegeven. Enkel het verkeer dat de uitwisseling maakt wordt getoond, verkeer doorgaand op R4 
West wordt niet weergegeven. 
 

 

Figuur 32: Verkeersstromen omgeving W8 situatie 2020 – OCHTENDSPITS (bron: AWV, eigen 

verwerking) 

                                                                                                                                                                      
8 Doorgaand verkeer op R4 West werd niet geteld. 
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Figuur 33: Verkeersstromen omgeving W8 situatie 2020 – AVONDSPITS (bron: AWV, eigen 

verwerking) 
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2.9.2.2 Kruispunt Langerbrugsestraat x Parallelweg 

 

Figuur 34: Verkeersstromen Langerbrugsestraat x parallelweg situatie 2020 – OCHTENDSPITS 

(bron: AWV) 

 

Figuur 35: Verkeersstromen Langerbrugsestraat x parallelweg situatie 2020 – AVONDSPITS 

(bron: AWV) 
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2.10 EVALUATIE 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.  
 
Door het ongelijkgronds voorzien van dit kruispunt mét uitwisseling (zie raamplan) worden alle 
conflicten met doorgaand verkeer op R4 West gesupprimeerd. Verkeer van en naar de R4 
komende/gaande naar Evergem, Kerkbrugge-Langerbrugge en Doornzele zal van deze 
uitwisselingsknoop gebruik maken. De alternatieven via de Drogenbroodstraat en Elslo die verkeer 
vandaag heeft, worden geschrapt. Hierdoor zullen omrijdroutes van en naar W8-Langerbrugsestraat 
ontstaan (zie ook evaluatie verkeersstromen W7 – Elslo). 
 
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.9 Voor vrachtverkeer zal met tonnagebeperking de route via de parallelweg gestimuleerd worden. 
 

 

Figuur 36: Aanrijroutes naar W8-Langerbrugsestraat 
 
 

                                                      
9 In kader van het volgende mobiliteitsplan van Evergem zal de wegencategorisering van de 
parallelweg herbekeken worden en wellicht opgewaardeerd worden. 
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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) ter hoogte van de parallelweg tussen Elslo en 
Langerbrugsestraat 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_105 W8 - VERSIE03 - DRAFT.DOC pag. 44 | 83 

 

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 37: SLA ochtendspits parallelweg van noord naar zuid 
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Figuur 38: SLA ochtendspits parallelweg van zuid naar noord 
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Figuur 39: SLA avondspits parallelweg van noord naar zuid 
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Figuur 40: SLA avondspits parallelweg van zuid naar noord 
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DEEL 4 – VISIE 

De visie en het concept voor knoop W8 - Langerbrugsestraat uit het raamplan 1999 blijven behouden. 
 
Het knooppunt R4 x Langerbrugsestraat dient ongelijkvloers te kruisen waarbij er uitwisseling is van 
verkeer tussen R4 en Langerbrugsestraat. De R4 gaat in sleuf onder het kruispunt door en 
Langerbrugsestraat blijft op maaiveldniveau. Dit knooppunt is in eerste plaats bedoeld voor het 
ontsluiten van de woonkernen Evergem, Kerkbrugge-Langerbrugge en bij uitbreiding Doornzele. Het 
is niet de bedoeling dat vrachtverkeer van en naar de haven hier gebruik van maakt, deze horen de 
knopen W9-Zeeschipstraat en W5-Ovaal van Wippelgem te gebruiken. Bestemmingsvrachtverkeer 
van/naar Evergem (vb. Handelszaken) kan wel gebruik maken van deze knoop, deze zullen maximaal 
via de parallelweg naar Elslo geleid worden. 
De fietssnelweg langs R4 West en de aantakkende fietssnelweg komende van de Langerbrugsestraat 
kruisen dit complex zo veilig mogelijk met een minimum aan conflictsituaties met gemotoriseerd 
verkeer. 
 
Het kunstwerk over de R4 dient architecturaal samen te horen met de overige constructies die de R4 
kruisen.  
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DEEL 5 – RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

1 UITGANGSPUNTEN  

Onderstaande uitgangspunten werden bij aanvang van de studie vooropgesteld die relevant zijn voor 
de knoop W8 – Langerbrugsestraat: 

 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 W8 - 
Langerbrugsestraat.  

o Het knooppunt W8 is gelegen in Artikel 65: zone voor knooppunt type 2 (Hollands 
complex met R4 in tunnel) op primaire weg I  

o Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 
2 (hollands complex met R4 in tunnel) 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 W8 – Langerbrugsestraat 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 ruimtelijke concepten die met betrekking tot de inrichting van de wegen in het GRUP en 
verordenende voorschriften zijn vastgelegd. De Langerbrugsestraat blijft op maaiveldniveau, 
R4 West gaat onder de Langerbrugsestraat door. 

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

o Het knooppunt W8 is gelegen in Artikel 65: zone voor knooppunt type 2 (Hollands 
complex met R4 in tunnel) op primaire weg I  

o Het gebied is bestemd voor de aanleg, beheer en exploitatie van de knooppunten type 
2 (hollands complex met R4 in tunnel) 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 Langerbrugsestraat dient maximaal rekening te houden met de 
overstromingsgevoeligheid van de zone ten zuiden van de Langerbrugsestraat. 
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop W8 – 
Langerbrugsestraat 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 W8 – Langerbrugsestraat aan maximum 4%, wenselijk 3%. 

 Er wordt een ontwerpsnelheid van 50 km/u vooropgesteld in de Langerbrugsestraat 
(bebouwde kom, mobiliteitsplan Evergem) 

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

o Nieuwe fietsinfrastructuren dienen aangelegd te worden conform onderstaande 
richtlijnen 

 Ontwerpsnelheid – bochtstralen fietssnelweg 

 Fietssnelweg: 30km/u - 35m 

 Aantakkende fietspaden: 20km/u – 15m 
 Fietssnelweg Minimaal 3m breed, bij vernieuwing en medegebruik door 

landbouwverkeer minimaal 4m breed. 
 Materiaal: asfalt 
 Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil met een 

begrenzing tussen de 3% en 4%. 
 Naast bovenstaande worden de richtlijnen van het fietsvademecum gevolgd. 

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

 Voor de lengte van de in- en uitvoegstroken worden de ontwerprichtlijnen van de NOA 
gevolgd.  

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. 

 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 5,5m gehanteerd te worden op de 
sleuf onder Langerbrugsestraat, verkeer groter dan 5,5m moet gebruik kunnen maken van de 
op- en afrit om deze knoop te kunnen passeren.  

 Omwille van uitzonderlijk vervoer dient de brug Langerbrugsestraat een draagkracht te 
hebben voor voertuigen TEUV1: 1200/200 en TEUV2: 900/150. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Onderstaande varianten werden onderzocht ter hoogte van W8 – Langerbrugsestraat: 
1. Aanpassing niveau Langerbrugsestraat 
2. Bovengronds kruispunt Langerbrugsestraat x R4 West 
3. Kruispuntconfiguratie Langerbrugsestraat x parallelweg R4 West 
4. Kruising hoofdfietsroute met Langerbrugsestraat 
5. Aftoetsing inpasbaarheid typedwarsprofielen 
6. Hellingen R4 West 

1 AANPASSING NIVEAU LANGERBRUGSESTRAAT 

In tegenstelling tot een mogelijkheid ter hoogte van W3 en W7 om de kruisende weg beperkt aan te 
passen ten voordele van een minder diepe sleuf en fietstunnel, kan dit ter hoogte van W8 niet 
doorgevoerd worden. De Langerbrugsestraat gaat ten oosten van R4 West namelijk onder een 
spoorbrug door, dewelke reeds een beperkte hoogte heeft. Aan de westzijde zijn er meteen 
woningaansluitingen. Een verhoging van de Langerbrugsestraat kan dus slechts over een erg 
beperkte afstand gebeuren en zal nauwelijks een positieve invloed hebben op de diepte van de 
fietstunnel en/of sleuf. 
De optie om de Langerbrugsestraat op te hogen wordt dan ook verder niet weerhouden. 

2 BOVENGRONDSE KRUISPUNT LANGERBRUGSESTRAAT X R4 
WEST 

2.1 INLEIDING 

Ter hoogte van de W8-Langerbrugsestraat worden de bestaande verkeerslichten vervangen door een 
ongelijkgrondse kruising met op- en afritten van de R4 naar de Langerbrugsestraat. De afwikkeling 
van deze verkeersstromen tussen op- en afritten en Langerbrugsestraat kan op verschillende 
manieren ingevuld worden: 

 Voorrangsgeregeld kruispunt 

 Rotonde 

 2 aparte verkeerslichten 

 1 gecombineerd verkeerslicht 
 
In eerste instantie wordt de inpasbaarheid nagegaan van bovenstaande kruispuntmogelijkheden. Een 
kruispunttypologie die niet inpasbaar is, wordt verder niet weerhouden. Nadien wordt de 
afwikkelingskwaliteit van de kruispunttypologiën nagegaan. Een kruispunt dat onvoldoende 
afwikkelingskwaliteit kan leveren wordt verder niet weerhouden. 
Uiteindelijk zal van de overgebleven mogelijke kruispunttypologiën nagegaan worden hoe de fietsers 
hier op een veilige manier kunnen op aantakken en kruisen.  
Op basis van deze trechtering in 3 stappen zal een voorkeursscenario voor bovengrondse 
verkeersafwikkeling weerhouden worden. 
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2.2 INPASBAARHEID 

2.2.1 Voorrangsgeregeld kruispunt 

Het hollands complex zoals opgenomen in de Rooilijnstudie bevat géén linksafslagstroken op de 
Langerbrugsestraat. Om alle voorrangsgeregelde situaties echter vlot te laten verlopen zijn 
linksafslagstroken echter wenselijk, bij voorkeur zo lang mogelijk. Gezien beide op- en afritten erg 
dicht bij elkaar liggen (28m) is hier een breedte van 4 rijstroken in totaal wenselijk zodat in beide 
rijrichtingen een voldoende lange linksafslagstrook ontstaat. 
 
Onderstaande figuur geeft de inpasbaarheid weer van een hollands complex met 4 rijstroken op de 
brug en met een fietssnelweg op maaiveldniveau.11 Deze kruispuntconfiguratie is inpasbaar. Er zijn 
echter wel enkele knelpunten die bij verdere uitwerking de nodige aandacht zullen vergen. Zo is er ter 
hoogte van de noordwestelijke hoek van het kruispunt beperkte ruimte beschikbaar voor de 
fietssnelweg. Ook is de onderdoorgang onder de sporen vandaag voorzien op 2 rijstroken met 
middenberm, de asverschuiving naar de linksafslagstroken kan pas na de onderdoorgang beginnen. 
Het dubbelrichtingsfietspad onder de sporen kan behouden blijven. 

 

Figuur 41: Aftoetsing inpasbaarheid Hollands complex - voorrangsgeregeld 

                                                      
11 Deze figuur is opgemaakt rekening houdend met het profiel van de Rooilijnstudie voor R4 West, 
ondertussen werd een nieuw profiel besproken in kader van het project R4WO (zie verder, het profiel 
zonder vluchtstroken is smaller dan het profiel van de Rooilijnstudie.  
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2.2.2 Rotonde 

Een 2-strooksrotonde (diameter 40m) zonder bypasses is inpasbaar ter hoogte van de kruising R4 
West x Langerbrugsestraat.  
 
Onderstaande figuur geeft de inpasbaarheid weer van de rotonde.12 Doordat de op- en afritten idealiter 
haaks aansluiten op de rotonde is er meer ruimte beschikbaar voor fietspaden en is een eventuele 
onteigening van nog enkele voortuinstroken buiten de GRUP-contour niet aan de orde. Ook kan de 
Langerbrugsestraat ter hoogte van de onderdoorgang onder de sporen versmald worden waardoor 
meer ruimte ontstaat voor voetpaden en het dubbelrichtingsfietspad. Het haaks aansluiten op de 
rotonde betekent wel dat een langer brugdek nodig is wat een langere sleuf onder de 
Langerbrugsestraat betekent. 
 

 

Figuur 42: Aftoetsing inpasbaarheid rotonde ter hoogte van W8 
 

                                                      
12 Deze figuur is opgemaakt rekening houdend met het profiel van de Rooilijnstudie voor R4 West, 
ondertussen werd een nieuw profiel besproken in kader van het project R4WO (zie verder, het profiel 
zonder vluchtstroken is smaller dan het profiel van de Rooilijnstudie. 
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2.2.3 2 aparte verkeerslichten 

Om verkeerslichten inpasbaar te maken kan het voorrangsgeregelde kruispunt aangepast worden met 
stopstrepen en verkeerslichten. Doordat de op- en afrit een 40-tal meter uit elkaar liggen ontstaan 
hierdoor echter 2 verkeerslichten op korte afstand. De ruimte-inname hiervan is gelijkaardig als die 
van een voorrangsgeregelde situatie (zie eerder). Hieronder is een schetsmatige weergave hiervan 
opgenomen. 
Dezelfde knelpunten als bij het voorrangsgeregeld kruispunt gelden hier. 

 

Figuur 43: Voorstelling 2 verkeerslichtengeregelde kruispunten 
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2.2.4 1 gecombineerd verkeerslicht 

Omdat 2 verkeerslichten op korte afstand van elkaar een grote impact hebben op elkaars 
afwikkelingskwaliteit (veel linksaffers op een korte saslengte) kan een gecombineerd kruispunt ook 
overwogen worden. Dit wordt hieronder schetsmatig weergegeven en heeft een gelijkaardige ruimte-
impact als de rotonde (zie eerder). 
 

 

Figuur 44: Voorstelling gecomprimeerd verkeerslichtengeregeld kruispunt 

2.2.5 Conclusie inpasbaarheid 

De 4 besproken kruispunttypologiën zijn inpasbaar. Er zijn echter meer knelpunten te verwachten bij 
de verdere uitwerking bij een voorrangsgeregeld kruispunt én 2 verkeerslichten. Geen enkele 
kruispunttypologie kan uitgesloten worden op basis van inpasbaarheid. 
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2.3 AFWIKKELINGSKWALITEIT 

 
De intensiteiten 2015 en 2020 werden opgenomen in Deel 3 – Ruimtelijke en verkeerskundige 
analyse - 2.9 Verkeerstellingen / modelberekeningen, deze verkeersstromen vormen de basis voor de 
berekening van de afwikkelingskwaliteit van het kruispunt. 

2.3.1 Voorrangsgeregeld kruispunt 

Een voorrangsgeregeld kruispunt met de getelde intensiteiten van 2015 levert met de methode van 
Harders tijdens de ochtendspits en avondspits wachttijden van 0s op alle takken, enige uitzondering 
hierop is verkeer komende van R4 –Gent. Hier treden gemiddelde wachttijden kleiner dan 15s op 
tijdens de avondspits.  
De wachttijden zijn aanvaardbaar en een voorrangsgeregelde afwikkeling van dit kruispunt is bijgevolg 
te verantwoorden rekening houdend met de intensiteiten van 2015.  
 
De toekomstige intensiteiten liggen een stuk hoger (zie modelberekeningen), op basis van de 
intensiteiten op de wegsegmenten kunnen onderstaande verkeersstromen en belasting verwacht 
worden bij een voorrangsgeregelde situatie. Onderstaande afweging gaat uit van één kruispunt in 
plaats van 2 afzonderlijke waardoor de werkelijkheid nog net iets beter zal zijn dan wat hieronder 
berekend wordt. Uit de evaluatie met Harders blijkt dat wachttijden tot 15s ontstaan op de afrit R4 
West komende van Gent tijdens de avondspits, dit is aanvaardbaar. Hierbij wordt rekening gehouden 
met een aparte linksafslagstrook op de Langerbrugsestraat in beide richtingen en met één rijstrook op 
de afritten van de R4. 
 
Bij een toename van de verkeersstromen met 10%, wordt echter de kaap van de 20s overschreden en 
ontstaan onaanvaardbare wachttijden. Dit wijst er op dat een voorrangsgeregeld kruispunt nét kan 
maar bij kleine wijzigingen van de verkeersstromen zal VRI of rotonde wenselijk zijn. Bovendien houdt 
bovenstaande berekening nog geen rekening met eventuele fietsers in de voorrang (zie verder). Dit 
zou betekenen dat er nog minder hiaten zijn voor voertuigen uit de zijtakken waardoor een VRI of 
rotonde erg wenselijk wordt. 
 
Een voorrangsgeregelde afwikkeling van het kruispunt kan nét, rekening houdend met de wachttijden 
van Harders, echter bij een kleine toename van de verkeersstromen wat gezien de verwachte 
congestieproblemen aan W9 (zie micro W9) niet onwaarschijnlijk is, ontstaan onaanvaardbaar lange 
wachttijden aan de afrit van R4 West komende van Gent. 
 

 

Figuur 45: Ingegeven intensiteiten ochtendspits 2020 en evaluatie a.d.h.v. Harders voor een 

voorrangsgeregelde afwikkeling 
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Figuur 46: Ingegeven intensiteiten avondspits 2020 en evaluatie a.d.h.v. Harders voor een 

voorrangsgeregelde afwikkeling 
 
De gemiddelde wachttijd van de linksafslagstroken blijft steeds onder de 15s. De linksafslagstrook 
richting Zelzate tijdens de avondspits kent de langste wachttijden. Hier rijden 165 voertuigen linksaf, 
oftewel gemiddeld elke 22s. Een linksafslagstrook van 2 voertuigen moet dus volstaan, ook in de 
andere rijrichting (gemiddelde wachttijd van 0s) is een erg korte linksafslagstrook voldoende. 
 
Komende van de afrit R4-Gent, komen tijden de avondspits 318 voertuigen op het kruispunt toe met 
een gemiddelde wachttijd van 15s. Indien hier één rijstrook toekomend kan hier file-opbouw verwacht 
worden aangezien er gemiddeld 240 voertuigen per uur komende van deze tak voorrangsgeregeld 
kunnen afwikkelen. Bij een ontdubbeling van de afrit naar 2 rijstroken kan dit probleem wel opgelost 
worden.  

2.3.2 Rotonde 

De huidige intensiteiten geven een maximale belasting van de takken tot 22% tijdens de ochtendspits 
en tot 30% tijdens de avondspits berekend met de formule van Bovy rekening houdend met een 
enkelstrooksrotonde zonder bypasses. Een rotonde op deze locatie werkt dus zeer vlot, rekening 
houdend met de intensiteiten zoals geteld in 2015. 
 
De toekomstige intensiteiten liggen een stuk hoger (zie modelberekeningen), op basis van de 
intensiteiten op de wegsegmenten kunnen onderstaande verkeersstromen en belasting verwacht 
worden bij een éénstrooksrotonde met diameter 40m, zonder bypasses.  
De evaluatie toont aan dat op de takken van de rotonde steeds een restcapaciteit van 50% behouden 
blijft tijdens de ochtendspits én avondspits. Een erge vlotte afwikkeling van de rotonde met deze 
verkeersstromen mag dus verwacht worden.  
Tijdens de ochtendspits zijn de takken Langerbrugsestraat-west en R4 West richting Gent het zwaarst 
belast. Door een bypass op deze takken te voorzien kan een restcapaciteit van >75% bekomen 
worden. Tijdens de avondspits bieden bypasses nauwelijks een verbetering omdat linksafbewegingen 
daar voornamelijk de belasting van de rotonde bepalen. 
 
Een enkelstrooksrotonde volstaat ruimschoots qua capaciteit ter hoogte van W8-Langerbrugsestraat. 
Zelfs bij een toename van de verkeersstromen met 50% volstaat een enkelstrooksrotonde nog steeds 
tijdens de ochtendspits én avondspits. 
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Figuur 47: Ingegeven intensiteiten o.b.v. macromodel OS 2020  
 

 

Figuur 48: Evaluatie rotonde ochtendspits 2020 
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Figuur 49: Ingegeven intensiteiten o.b.v. macromodel AS 2020 
 
 

 

Figuur 50: Evaluatie rotonde avondspits 2020 
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2.3.3 2 aparte verkeerslichten 

Met de huidige intensiteiten (excl. doorgaand verkeer op R4 West), zijn geen verkeerslichten nodig op 
dit kruispunt volgens de intensiteitencriterium (vademecum veilige wegen en kruispunten, p.85). 
Rekening houdend met de te verwachten intensiteiten volgens het macromodel 2020, zijn 
verkeerslichten zowel tijdens de ochtend- en avondspits wenselijk op dit kruispunt. Onderstaande 
evaluatie houdt meteen rekening met de toekomstige intensiteiten volgens het macromodel 2020. 
 
Indien het verkeerslichtengeregeld kruispunt bestaat uit 2 aparte verkeerslichten is een microsimulatie 
de meest aangewezen tool om een evaluatie te kunnen doen. De interactie tussen beide kruispunten 
zal namelijk een zeer grote invloed hebben op de afwikkelingskwaliteit van de kruispunten.  
 
Een eerste aftoetsing van de avondspits hieronder geeft echter al aan dat 2 verkeerslichten dicht op 
elkaar met véél linksaffers zeer moeilijk vlot zal afwikkelen. 
 
Tijdens de avondspits gaan er 436 voertuigen linksaf komende van Langerbrugsestraat oost. 
Rekening houdend met een cyclustijd van 90s, zijn er 40 cycli (3600/90) per uur. Dit betekent dat 
gemiddeld per cyclus 11 voertuigen moeten kunnen afgewikkeld worden linksaf en dat de 
linksafslagstrook voldoende lang moet zijn om 11 voertuigen te stallen. Er is bijgevolg een 
linksafslagstrook van gemiddeld 77m nodig tussen beide verkeerslichten (11 voertuigen x 7m 
opstelruimte per voertuig). 
 
Tussen de 2 verkeerslichten is 20m ter beschikking (ruimte voor 3 voertuigen). Om 436 voertuigen af 
te wikkelen met slechts 3 voertuigen per cyclus betekent dit een cyclustijd van 24s. Rekening houdend 
met de minimumgroentijden, de nodige afruimtijden en de afstemming tussen beide verkeerslichten is 
dit echter te kort om op een vlotte manier te kunnen afwikkelen. 
 
Gezien de beperkte beschikbare ruimte in combinatie met de grote verkeersstroom linksaf tijdens de 
avondspits, zijn 2 verkeerslichten niet wenselijk op deze locatie. 

2.3.4 1 gecombineerd verkeerslicht 

Met de huidige intensiteiten (excl. doorgaand verkeer op R4 West), zijn geen verkeerslichten nodig op 
dit kruispunt volgens de intensiteitencriterium (vademecum veilige wegen en kruispunten, p.85). 
Rekening houdend met de te verwachten intensiteiten volgens het macromodel 2020, zijn 
verkeerslichten zowel tijdens de ochtend- en avondspits wenselijk op dit kruispunt. Onderstaande 
evaluatie houdt meteen rekening met de toekomstige intensiteiten volgens het macromodel 2020. 
 
Bij één kruispunt kan een evaluatie gebeuren met ICU (Intersection Capacity Utilization van Highway 
Capacity Manual). 
 
Aan de hand van ICU werd berekend dat dit kruispunt bij een optimale inrichting met verkeerslichten13 
een kruispuntbenutting van 79,3% kent tijdens de ochtendspits en 76,3% tijdens de avondspits. Dit 
komt overeen met een afwikkelingskwaliteit (Level of Service, Hiqhway Capacity Manual) met niveau 
D (gemiddelde vertraging per voertuig tussen de 35-55s). Dit behoort nog net tot het aanvaardbare. 
 
Door de op- en afrit met aparte rijstroken te voorzien verbetert de kruispuntbenutting tijdens de 
ochtendspits naar 58,5% en tijdens de avondspits naar 61,2%, dit komt overeen met een 
afwikkelingskwaliteit B (gemiddelde vertraging per voertuig tussen de 10-20s).  
 
Een andere optimalisatie is het voorzien van bypasses van de afrit R4 West ri. Gent naar 
Langerbrugsestraat-oost en van Langerbrugsestraat-west richting oprit R4 West ri. Gent. Hierbij wordt 
een kruispuntbenutting bereikt van 34,3% tijdens de ochtendspits en 55,1% tijdens de avondspits, ook 

                                                      
13 Hierbij werd rekening gehouden met een cyclustijd van 120s en voldoende lange linksafslagstroken 
op de Langerbrugsestraat.  
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dit komt overeen met een afwikkelingskwaliteit B (gemiddelde vertraging per voertuig tussen de 10-
20s). 
 
Bij een gecombineerd verkeerslichtengeregeld kruispunt kan een vlotte afwikkeling van het kruispunt 
gegarandeerd worden rekening houdend met de intensiteiten van het macromodel 2020.  
 
Bovenstaande berekeningen gaan uit van voldoende lange linksafslagstroken. De linksafslagstrook 
komende van Langerbrugsestraat-west is bij voorkeur 42m lang.  
De linksafslagstrook komende van Langerbrugsestraat-oost is bij voorkeur 105m lang. Aangezien 
linksafslaand verkeer erg dominant is ten opzichte van het rechtdoorgaand verkeer (436 pae vs 14 
pae) is een kortere linksafslagstrook te verantwoorden ten nadele van het rechtdoorgaand verkeer. 

2.3.5 Conclusie afwikkelingskwaliteit 

Qua verkeersafwikkeling scoort de rotonde het best. Een voorrangsgeregeld kruispunt en 2 
verkeerslichten is niet wenselijk omdat de kans op filevorming en terugslag naar de R4 West te groot 
is. Eén gecombineerd verkeerslichtengeregeld kruispunt kan wel weerhouden worden, er moet dan 
wel voldoende ruimte voorzien worden voor linksafslagstroken, richting Langerbrugsestraat – oost is 
dit niet inpasbaar. Omdat echter de doorgaande strook zeer beperkt is kan ook overwogen worden 
een korte linksafslagstrook te voorzien. 
 
Van de 4 kruispunttypologiën worden er 2 niet wenselijk geacht en verder niet weerhouden. 
De rotonde en één gecombineerd verkeerslicht worden wel weerhouden, hiervoor zal verder gekeken 
worden naar een goede en veilige inpassing van de fietsers. 

2.4 FIETSINFRASTRUCTUUR 

2.4.1 Inleiding 

Er kruisen 2 fietssnelwegen het op- en afrittencomplex, de fietssnelweg R4 West en de fietssnelweg 
tussen R4 West en R4 Oost over het veer en Langerbrugsestraat-oost. Deze fietssnelwegen moeten 
zo vlot en veilig mogelijk het complex kruisen, bij voorkeur ongelijkvloers.  
In onderstaande paragrafen wordt nagegaan hoe de fietspaden ingepast kunnen worden in de 
weerhouden kruispunttypologiën rotonde en 1 gecombineerd verkeerslicht. 

2.4.2 Haalbaarheid ongelijkvloerse kruising fietssnelwegen 

2.4.2.1 Evaluatie hiaattijden 

Indien de fietssnelwegen de wegenis gelijkgronds zou kruisen zouden onderstaande gemiddelde 
wachttijden bekomen worden (Er wordt gerekend met de maximum intensiteiten van de ochtend- en 
avondspits volgens het macromodel 2020, met een snelheid van 12 km/u voor fietsers en 50 km/u 
voor gemotoriseerd verkeer en 3,5m breedte per rijstrook). 

Te kruisen rijstroken Max te kruisen 
intensiteiten (pae/u) 

Gemiddelde 
wachttijd (s) 

Beoordeling 

Langerbrugsestraat (beide richtingen) 110 + 492 9,2 Redelijk 

Langerbrugsestraat (oostwest) 492 2,6 ongehinderd 

Langerbrugsestraat (westoost) 178 2,0 ongehinderd 

Afrit R4 West (komende van Gent) 2 rijstroken 55 + 476 8,2 Redelijk 

Afrit R4 West (komende van Gent) 1 rijstrook 531 2,7 ongehinderd 

Oprit R4 West (gaande naar Gent) 2 rijstroken 167+437 9,2 Redelijk 

Oprit R4 West (gaande naar Gent) 1 rijstrook 604 2,8 ongehinderd 

Tabel 3: Evaluatie oversteekbaarheid indien voorrangsgeregeld 
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Alle wachttijden zijn aanvaardbaar om de fietsers (vanuit het oogpunt van oversteekbaarheid) 
gelijkgronds de wegenis op maaiveld niveau (dus niet R4 West zelf) te laten kruisen. 
Indien de op- en afrit in 1 rijstrook kan voorzien worden in plaats van 2 komt dit de oversteekbaarheid 
en veiligheid wel ten goede. Ook het voorzien van een middeneiland op de Langerbrugsestraat geeft 
een halvering van de wachttijd bij oversteken (2,6s + 2,0s vs. 9,2s) 

2.4.2.2 Fietssnelweg R4 West 

De fietssnelweg R4 West zal na de omvorming van R4 West tot primaire weg slechts nog 4 wegen 
(Riemesteenweg, Elslo, Langerbrugsestraat, Christoffelweg) kruisen over een afstand van 11 km 
tussen Evergemsesteenweg en de E34. Er wordt gekeken om al deze kruisingen ongelijkvloers te 
laten verlopen. Ook voor knoop W8-Langerbrugsestraat zal gestreefd worden naar een fietstunnel, er 
moet echter nagegaan worden of dit inpasbaar is (zie verder). Bij een realisatie van een fietssnelweg 
t.h.v. W8-Langerbrugsestraat, kent de fietssnelweg een conflictvrij traject tussen Gent 
(Evergemsesteenweg) en Zelzate (Callemansputte). De insleuving van R4 West biedt hier 
opportuniteiten om ook de fietstunnel mee in sleuf te realiseren. 

2.4.2.3 Fietssnelweg oost - west 

De fietssnelweg langs de Langerbrugsestraat kent een ander karakter dan die van R4 West, door het 
veer, het ontbreken van fietspaden op verschillende delen en de minder rechtstreekse route zal deze 
route minder vlot zijn dan R4 West. Om deze fietsroute het complex ongelijkvloers te laten kruisen zijn 
er echter geen mogelijkheden. De fietssnelweg kan niet omhoog omwille van het spoor, noch omlaag 
omwille van R4 West in sleuf. De enige mogelijkheid voor een ongelijkvloerse kruising is een 
opschuiving van het fietspad richting noorden of zuiden mét een verlenging van de sleuf. Dit is echter 
een erg dure oplossing met een grote ruimtelijk impact. Het zal bovendien geen vlotte route zijn voor 
fietsers aangezien ze moeten omrijden om de R4 West te kunnen kruisen.  
 
Ondanks de doelstelling om beide fietssnelwegen ongelijkgronds het complex te laten kruisen zal 
enkel fietssnelweg R4 West het complex ongelijkvloers kruisen. De fietssnelweg oost-west kruist 
gelijkgronds het complex. Om fietsers op R4 West niet onnodig te laten rondrijden wordt langs beide 
zijden een toegang tot de fietssnelweg voorzien en moet een gelijkgrondse kruising bijgevolg nog 
steeds mogelijk zijn. 
 
De oversteekbaarheid is van die aard dat het gelijkgronds kruisen van de wegenis geen grote impact 
zal hebben op de vlotheid van de fietsroute, zeker rekening houdend met andere hinder op de route. 
 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_105 W8 - VERSIE03 - DRAFT.DOC pag. 61 | 83 

 

2.4.3 Dubbelrichtingsfietspaden versus enkelrichtingsfietspaden 

Momenteel is langs de Langerbrugsestraat een dubbelrichtingsfietspad gelegen langs de zuidzijde. 
Aangezien hier op- en afritten zullen komen kruist dit dubbelrichtingsfietspad één oprit en één afrit van 
R4 West. Gezien de Langerbrugsestraat de voorrangsweg is, is het logisch ook het 
dubbelrichtingsfietspad in de voorrang te houden. Verkeer van de afrit en naar de oprit verwacht zich 
niet steeds aan fietsers uit de tegengestelde rijrichting waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.  
 

 

Figuur 51: Dubbelrichtingsfietspad langs zuidzijde 
 
Enkelrichtingsfietspaden over lange afstand zijn in dit geval veiliger, echter bij behoud van de 
dubbelrichtingsfietspaden zowel ten oosten als ten westen van R4 West betekent dit 2 oversteken van 
enkelrichtingsfietspad naar dubbelrichtingsfietspad en terug wat op zich ook weer een onveilige 
situatie betekent. 

 

Figuur 52: Enkelrichtingsfietspaden 
 
Langs Langerbrugsestraat oost is het dubbelrichtingsfietspad gescheiden van verkeer en zijn er 
weinig opritten van woningen waardoor dit een verantwoorde keuze is. Ook moeten fietsers zo de 
parallelweg niet kruisen, deze zal in de toekomst qua intensiteiten zeker toenemen (zie macromodel). 
Het behoud van de dubbelrichtingsfietspaden langs de oostzijde is dus een logische keuze. Langs de 
westzijde kan echter een aanpassing naar enkelrichtingsfietspaden op lange termijn (geen concrete 
timing voorzien) wenselijk zijn. Hier is het dubbelrichtingsfietspad namelijk niet afgeschermd van het 
verkeer en zijn er veel opritten van woningen. 
 
Er dient bij de evaluatie van de kruispunten rekening gehouden worden met een 
dubbelrichtingsfietspad langs de oostzijde en een dubbelrichtingsfietspad langs de westzijde op korte 
termijn en een eventuele aanpassing op lange termijn naar enkelrichtingsfietspaden. 
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2.4.4 Rotonde 

Onderstaande scenario’s zijn op lange of korte termijn mogelijk mét en zonder dubbelrichtingsfietspad 
langs de rotonde. 
 

Op korte termijn mét 
dubbelrichtingsfietspad t.h.v. de rotonde 
kunnen de fietspaden als volgt voorzien 
worden: 

 Fietssnelweg R4 West onder 
Langerbrugsestraat door. 

 Gelijkgrondse uitwisseling 
fietssnelweg R4 West kruist 
Langerbrugsestraat in 2 keer met 
middeneiland. Fietsers die 
wensen kunnen omrijden via de 
aantakkende wegen van de 
fietstunnel naar R4 West. 

 Fietssnelweg oost-west kruist één 
oprit van R4 en één afrit van R4 
uit de voorrang. 

 
Een goede zichtbaarheid tussen fietsers 
en voertuigen op de afrit van R4 West 
komende van Gent moet hierbij 

gegarandeerd worden. Dit betekent dat 
de afrit op voldoende afstand van de 

fietsoversteek vlak moet aangelegd 
worden.  

 

Figuur 53: Dubbelrichtingsfietspad – korte termijn 

Op lange termijn mét 
dubbelrichtingsfietspad t.h.v. de rotonde 
betekent dit dat fietsers van 
Langerbrugsestraat oost naar Evergem 
één extra weg moeten kruisen (of moeten 
omrijden via de fietssnelwegtunnel).  

 

Figuur 54: Dubbelrichtingsfietspad – lange termijn 
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Op korte termijn mét 
enkelrichtingsfietspaden t.h.v. de rotonde 
kunnen de fietspaden als volgt voorzien 
worden: 

 Fietssnelweg R4 West onder 
Langerbrugsestraat door. 

 Gelijkgrondse uitwisseling 
fietssnelweg R4 West kruist 1 tak 
van de rotonde van noord naar 
zuid, 5 takken van de rotonde 
van zuid naar noord. 

 Fietssnelweg oost-west kruist 
afhankelijk van de rijrichting en 
bestemming 2 à 3 takken van de 
rotonde. 

Verkeer van Langerbrugsestraat-west 
naar fietssnelweg-noord zal geneigd zijn 
het fietspad in tegenrichting te nemen en 
de Langerbrugsestraat in tegenrichting 
kruisen. Ook fietsers van 
Langerbrugsestraat-Oost naar 
fietssnelweg-zuid kunnen zo geneigd zijn 
de foutieve kortere route langs de 
zuidzijde van de rotonde te nemen. 
Bovenstaande manoeuvres leiden tot 
gevaarlijke en te mijden situaties. 

 

Figuur 55: Enkelrichtingsfietspad – korte termijn 

Op lange termijn zal bij 
enkelrichtingsfietspaden enkel het 
verkeer naar de Langerbrugsestraat-west 
één weg minder kruisen, de routes van 
het overige fietsverkeer blijfven gelijk. 
Ook hier bestaat het risico dat fietsers 
foutief tegen richting op de rotonde zullen 
fietsen van Langerbrugsestraat-west 
richting fietssnelweg R4 West noord. 

 

Figuur 56: Enkelrichtingsfietspad - lange termijn 

 
Hoewel een dubbelrichtingsfietspad langs een rotonde niet de veiligste oplossing is, lijkt dit hier toch 
de beste oplossing. Indien de rotonde weerhouden wordt als voorkeursscenario is een 
dubbelrichtingsfietspad uit de voorrang de meest wenselijke keuze. 
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2.4.5 1 gecombineerd verkeerslicht 

Onderstaande scenario’s zijn op lange of korte termijn mogelijk mét en zonder dubbelrichtingsfietspad 
langs het verkeerslichtengeregeld kruispunt. 
 

Op korte termijn mét dubbelrichtingsfietspad 
t.h.v. het verkeerslicht kunnen de fietspaden 
als volgt voorzien worden: 

 Fietssnelweg R4 West onder 
Langerbrugsestraat door. 

 Gelijkgrondse uitwisseling 
fietssnelweg R4 West kruist 
Langerbrugsestraat in 2 keer met 
middeneiland. Fietsers die wensen 
kunnen omrijden via de aantakkende 
wegen van de fietstunnel naar R4 
West. 

 Fietssnelweg oost-west kruist één 
oprit van R4 en één afrit in 2 keer 
van R4 uit de voorrang. 

Door het verkeerslicht in plaats van een 
rotonde kan een grotere snelheid verwacht 
worden van verkeer van en naar de het 
kruispunt waardoor gevaarlijke conflicten 
kunnen ontstaan.  
 
Om de fietsers te beveiligen kan het fietspad 
ook in de lichtenregeling in gevoegd worden. 
Dit heeft echter gezien de grote 
linksafbeweging in de avondspits een zeer 
negatieve invloed op de capaciteit van de 
lichtenregeling. 

 

Figuur 57: Dubbelrichtingsfietspad – korte termijn 

Op lange termijn mét dubbelrichtingsfietspad 
t.h.v. het verkeerslicht betekent dit dat 
fietsers van Langerbrugsestraat oost naar 
Evergem één extra weg moeten kruisen (of 
moeten omrijden via de fietssnelwegtunnel). 

 

Figuur 58: Dubbelrichtingsfietspad – lange termijn 
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Op korte termijn mét 
enkelrichtingsfietspaden t.h.v. het 
verkeerslicht kunnen de fietspaden als volgt 
voorzien worden: 

 Fietssnelweg R4 West onder 
Langerbrugsestraat door. 

 Gelijkgrondse uitwisseling 
fietssnelweg R4 West kruist 1 tak 
van het verkeerslicht van noord naar 
zuid, 3 takken van het verkeerslicht 
van zuid naar noord. 

 Fietssnelweg oost-west kruist 
afhankelijk van de rijrichting en 
bestemming in 2 of 3 keer de 
rotonde. 

 De enkelrichtingsfietspaden kunnen 
hier conflictvrij in de lichtenregeling 
opgenomen worden (dit heeft echter 
een grote negatieve impact op de 
lichtenregeling waardoor een 
conflictvrije dubbelrichtingsfietspad 
logischer wordt) of samen groen 
krijgen me dezelfde rijrichtingen voor 
gemotoriseerd verkeer (gevaar voor 
dode hoek ongevallen). 

Verkeer van Langerbrugsestraat west naar 
fietssnelweg zal geneigd zijn het fietspad in 
tegenrichting te kruisen om omrijden te 
vermijden. Dit leidt tot gevaarlijke en te 
mijden situaties. Ook verkeer van oost naar 
west zal geneigd zijn tegen de rijrichting in 
de op- en afrit te kruisen. 

 

Figuur 59: Enkelrichtingsfietspad - korte termijn 

Op lange termijn zal bij 
enkelrichtingsfietspaden enkel het verkeer 
naar de Langerbrugsestraat-west één weg 
minder kruisen, de routes van het overige 
fietsverkeer blijven gelijk. 
Ook hier bestaat het risico dat fietsers foutief 
tegen richting zullen fietsen van 
Langerbrugsestraat-west richting 
fietssnelweg R4 West noord. 

 

Figuur 60: Enkelrichtingsfietspad - lange termijn 

 
Zowel enkelrichtingsfietspaden als dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van dit verkeerslicht kennen 
grote nadelen. 
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 Bij dubbelrichtingsfietspaden uit de voorrang is er een conflict tussen fietsers en voertuigen 
van en naar het verkeerslicht. 

 Dubbelrichtingsfietspaden in de lichtenregeling betekent dat er nog langere linksafslagstroken 
naar R4 – Gent nodig zullen zijn. 

 Enkelrichtingsfietspaden zorgen voor lange wachttijden voor verschillende bewegingen (3 x 
wachten voor rood) waardoor de kans bestaat dat fietsers in tegenrichting het verkeerslicht 
kruisen aan de zuidzijde of de westzijde van het kruispunt. 

2.4.6 Conclusie 

Voorkeur voor dubbelrichtingsfietspaden i.p.v. enkelrichtingsfietspaden 
Vanuit het standpunt van de fietser is een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde logischer dan 
enkelrichtingsfietspaden (zowel bij een rotonde als bij verkeerslichten), dit is namelijk de kortste route 
met de minste te kruisen wegen. Een aandachtspunt is wel dat automobilisten niet steeds een fietser 
in tegenrichting verwachten. Vandaar dat een fietspad uit de voorrang de voorkeur geniet. 
 
Voorkeur voor fietspaden uit de voorrang 
In het geval van een verkeerslicht zou kunnen gekozen worden om het dubbelrichtingsfietspad in de 
verkeerslichtenregeling te betrekken. Rekening houdend met de grote stroom linksaffers zal dit echter 
een zeer negatieve invloed hebben op de capaciteit van het verkeerslicht. Ook zijn de gemiddelde 
wachttijden voor fietsers erg kort bij een voorrangsgeregelde kruising. Indien voor verkeerslichten 
gekozen worden zouden fietsers gemiddeld langer moeten wachten. Ook voor een rotonde geniet een 
fietspad uit de voorrang in geval van een dubbelrichtingsfietspad de voorkeur. 
 
Voorkeur voor rotonde 
Aangezien fietsers uit de voorrang de voorkeur genieten is een rotonde een veiligere keuze dan 
verkeerslichten. Bij verkeerslichten remmen voertuigen met groen niet af, waardoor de snelheid van 
de te kruisen voertuigen dus hoger ligt. Gaande naar en komende van een rotonde zijn voertuigen 
genoodzaakt af te remmen. Een conflict met fietsers na het passeren van een verkeerslicht komt 
minder vaak voor waardoor bestuurders hier zich ook minder snel zullen aan verwachten dan wanneer 
ze van een rotonde komen. Ook dode hoeken komen minder voor bij een rotonde dan bij een 
verkeerslicht. 

2.5 CONCLUSIE 

De verschillende kruispunttypologiën werden vergeleken op vlak van inpasbaarheid, 
afwikkelingskwaliteit, en combineerbaarheid met fietsers. 
 
Alle kruispunttypologiën blijken inpasbaar. Op vlak van afwikkelingscapaciteit scoort een rotonde het 
best, één verkeerslichtengeregeld kruispunt is ook mogelijk maar minder vlot. Op vlak van 
fietsinfrastructuur blijkt de rotonde ook het meest wenselijk. 
 
De rotonde (zonder bypasses) met dubbelrichtingsfietspaden geniet dan ook de voorkeur. 
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3 KRUISPUNTCONFIGURATIE LANGERBRUGSESTRAAT X 
PARALLELWEG R4 WEST 

Meteen ten oosten van de aantakking R4 West x Langerbrugsestraat is het kruispunt 
Langerbrugsestraat x parallelweg R4 West gelegen. De afwikkeling en voorrangsregeling aan dit 
kruispunt (samen met de dat aan Elslo, zie micro W7) heeft een belangrijke invloed op vermoedelijke 
routes die gevolgd zullen worden. De route langs de parallelweg moet namelijk een vlotte verbinding 
naar Elslo garanderen zodat verkeer eerder via de parallelweg zijn route richting Elslo vervolgt dan via 
het centrum van Evergem en zo de woonwijken belast. 
 
Ook is een goede afwikkeling van het kruispunt van belang om een weerslag op het kruispunt R4 
West x Langerbrugsestraat te vermijden. Een linksafslagstrook is hier namelijk niet inpasbaar 
waardoor enkele wachtende linksaffers al snel een impact zullen hebben op het kruispunt R4 West x 
Langerbrugsestraat. 
 
Uit de figuren van het macromodel (zie eerder) blijkt dat verkeer van en naar de parallelweg enkel 
afkomstig is van Langerbrugsestraat-west. Er is geen uitwisseling van verkeer tussen de parallelweg 
en Langerbrugsestraat-oost. Ook zijn de intensiteiten in de parallelweg veel hoger dan in de 
Langerbrugsestraat oost. Het behoud van de huidige voorrangssituatie zal in de toekomst bijgevolg 
niet meer overeen komen met de verkeersstromen (zowel effectieve verkeersstromen als wenselijke 
routes). 
 
Een evaluatie met de methode van Harders leert dat beide voorrangsregelingssituatie binnen de 
aanvaardbare wachttijden blijven (telkens <15s). 
 
Een aanpassing van deze voorrangsregeling lijkt met andere woorden logisch, ook een aanpassing 
van de wegencategorisering in het mobiliteitsplan van Evergem lijkt logisch. Zo dient de parallelweg 
opgewaardeerd worden zodat het gebruik van de parallelweg als as om Elslo te bereiken primeert op 
routes door de verschillende woonwijken (zie ook startnota micro W7-Elslo) 
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Hieronder een afweging van beide voorrangsregelingen. 

 Voordelen Nadelen 

Behoud voorrangsregeling 

 

 Geen infrastructurele 
aanpassingen nodig. 

 Beperkte zichtbaarheid 
vanaf parallelweg 
richting 
Langerbrugsestraat-
oost 

Aanpassen voorrangsregeling 

 

 Verbetering 
zichtbaarheid 

 Verkeersstromen komen 
overeen met 
voorrangsregeling 

 Voorrangsregeling stuurt 
beter de gewenste route 
(via parallelweg naar 
Elslo) 

 Beperkte 
Infrastructurele 
aanpassingen nodig. 

 Nadelig voor evt. 
enkelrichtingsfietspaden 
op lange termijn (maar 
zoals eerder gesteld 
minder wenselijk 
geacht). 

Tabel 4: Afweging voorrangsregeling Langerbrugsestraat x parallelweg 
 
Conclusie: 
Een aanpassing van de wegencategorisering (parallelweg opwaarderen tot lokale weg type II) samen 
met een aanpassing van de voorrangsregeling geniet de voorkeur. 
De huidige breedte van de parallelweg (6,5 à 7m) volstaat voor een vlotte verbinding voor 
gemotoriseerd verkeer, een belangrijk aandachtspunt bij de opwaardering van deze route is het 
gebruik ervan door fietsers, er zijn namelijk geen fietsvoorzieningen aanwezig op de parallelweg, wel 
is er een goed alternatief via de fietssnelweg R4 West. 
 
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 de Langerbrugsestraat. Omdat de verbinding naar Elslo echter belangrijker is dan 
de verbinding naar Kerkbrugge-Langerbrugge wordt deze voorrangsregeling gewijzigd. 
 

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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4 KRUISING HOOFDFIETSROUTE MET LANGERBRUGSESTRAAT 

Bij de evaluatie van de mogelijk kruispunttypologiën voor de gelijkgrondse uitwisseling tussen R4 
West en Langerbrugsestraat werd reeds aangenomen dat hier een fietstunnel langs R4 West zou 
komen. De keuze voor al dan niet gelijkgronds kruisen hangt sterk samen met de kruispuntoplossing 
op maaiveldniveau en dient samen bekeken te worden. In dit hoofdstuk wordt dan ook een stap terug 
genomen en de mogelijke fietskruisingen van de fietssnelweg met R4 West bekeken rekening 
houdend met een rotonde op maaiveldniveau. In projectnotafase wordt de weerhouden 
kruispunttypologie met de kruising voor fietsers verder uitgewerkt. 
 
Ten westen van R4 West loopt de hoofdfietsroute. Deze is vrijliggend, gescheiden van de R4 West 
door een geluidsmuur. Ten noorden de Langerbrugsestraat is deze al gerealiseerd, ten zuiden zal die 
in kader van het project R4WO gerealiseerd worden (noodzaak hiervan wordt nog bepaald d.m.v. 
project-MER). Ter hoogte van de verkeerslichten is er vandaag een beveiligde oversteek. Doordat de 
uitwisselingsknoop R4 West x Langerbrugsestraat behouden blijft en enkele andere gesupprimeerd 
worden, kan hier meer verkeer verwacht worden in de toekomst. 
 
Een nieuwe beveiliging van deze fietsroute met de Langerbrugsestraat (lokale weg type II) is 
noodzakelijk. Er werd reeds gekozen voor een rotonde voor de gelijkgrondse uitwisseling van verkeer. 
Hieronder worden enkele mogelijke kruisingen van fietsers besproken.  
 

SCENARIO 1 
Gelijkgrondse kruising waarbij 
de Langerbrugsestraat 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 61: Principeschets gelijkgrondse kruising, fietsers uit 

de voorrang 
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SCENARIO 2 
Gelijkgrondse kruising waarbij 
de hoofdfietsroute voorrang 
heeft op de Langerbrugsestraat. 
 
Indien intensiteiten van fietsers 
of gemotoriseerd verkeer dit 
toelaten kan dit overwogen 
worden volgens het vademecum 
fietsvoorzieningen. 
 
Momenteel rijden hier 150-250 
voertuigen per rijrichting op de 
spitsmomenten. Door het 
behoud van de uitwisseling met 
R4 West en dit te schrappen op 
andere locaties worden hier 
volgens het macromodel na 
realisatie van het project tot 500 
voertuigen per rijrichting in de 
spits verwacht. 
 
Naar consequent wegbeeld 
wordt de op- en afrit die kruist 
met de fietssnelweg oost-west 
ook best in de voorrang gebracht 
ten opzichten van de op- en afrit. 

 

Figuur 62: 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. 

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 de 
Langerbrugsestraat 
(fietssnelweg richting haven) en 
R4-hoofdfietsroute. 

 

Figuur 63: Principeschets ongelijkgrondse kruising 

 
Conclusie: 
Scenario 3 draagt verkeerskundig de voorkeur. Gezien de beperkte beschikbare ruimte zal moeten 
nagegaan worden of dit inpasbaar is (zie verder). Indien niet inpasbaar zal een gelijkgrondse variant 
weerhouden moeten worden. Aangezien een dubbelrichtingsfietspad in de voorrang in combinatie met 
rotonde gevaarlijke conflicten geeft, draagt scenario 1 de voorkeur indien geen fietstunnel kan 
voorzien worden.  
 
Bij het realiseren van de tunnel wordt om omrijdfactoren te beperken ook gekozen voor een 
gelijkgronds alternatief. Ook bleek eerder al dat de fietssnelweg oost-west voorrangsgeregeld 
gelijkgronds voorzien zal worden. Ook deze wordt uit de voorrang gebracht. 
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5 AFTOETSING INPASBAARHEID TYPEDWARSPROFIELEN 

De beschikbare ruimte langs R4 West is ter hoogte van W8-Langerbrugsestraat erg beperkt. Vanuit 
de gestelde randvoorwaarden is het wenselijk hier een op- en afrittencomplex, R4- West in sleuf, een 
fietstunnel en fietspaden op maaiveldniveau te voorzien. 
 
Onderstaand typedwarsprofiel geniet de voorkeur. Hierbij wordt een middenberm voorzien, 
vluchtstroken, voldoende brede fietspaden, een fietstunnel en grachten. Dit profiel is in totaal 68m 
breed.

 

Figuur 64: Maximaal profiel R4 West t.h.v. W8 
 
Aangezien 68m breedte, innames betekent vér buiten de GRUP-grens, wordt dit profiel maximaal 
versmald met de bedoeling een profiel in te passen waarbij toch een fietstunnel kan voorzien worden: 

 Fietstunnel 3m + 2 x 0,75m (i.p.v. 4m + 2 x 1m) 

 Gracht oostzijde (plaatselijk) inbuizen: 3m strook behouden (i.p.v. 5m gracht) 

 Gracht westzijde (plaatselijk) inbuizen, kan onder fietspad, maar ruimte voor nutsleiding nog 
nodig: 0,75m + 4m fietspad + 2 m nutsleidingen (i.p.v. 0,5 + 3 + 5) 

 Tunnelwanden rechttrekken i.p.v. Schuin uit te voeren 
 
Er worden 2 typeprofielen weerhouden, één mét en één zonder vluchtstroken, respectievelijk 59,5m 
en 55,5m breed. 
   

 

Figuur 65: Versmald typeprofiel mét vluchtstroken (donkerblauwe lijn op onderstaande figuur) 
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Figuur 66: Versmald typeprofiel zonder vluchtstroken (lichtblauwe lijn op onderstaande figuur) 
 
Onderstaande figuren geven weer wat de impact is van beide profielen (zie ook bijlage). 

 

 

 

Figuur 67: Inpasbaarheid profielen minimale profielen W8  
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Beide profielen kennen nog steeds enkele knelpunten. Het profiel mét vluchtstroken snijdt 3 
achtertuinen ten zuiden van de Langerbrugsestraat waarvan één achterbouw. Ten noorden van de 
Langerbrugsestraat grenst dit profiel tot aan de GRUP-contour, hierdoor dienen nog steeds véél 
achtertuinen onteigend te worden. 
 
Het profiel zonder vluchtstroken doorsnijdt geen enkele achterbouw, maar wel nog 2 percelen buiten 
de GRUP-contour. Door dat dit profiel 4m smaller is moeten ook valt dit ten noorden volledig binnen 
de GRUP-grens en moet minder grote delen van percelen onteigend worden. Een belangrijk nadeel bij 
een profiel zonder vluchtstroken is dat bij calamiteiten in de sleuf er minder ruimte beschikbaar is om 
doorgaand verkeer te behouden bij bv. onderhoud van één rijstrook. Door een deel van het verkeer 
naar de afrit en nadien weer oprit te sturen kan dit deels ondervangen worden.14 
 
De percelen buiten de GRUP-grens die doorsneden worden is voornamelijk te wijten aan een 
inspringen van de GRUP-grens. Een profiel dat inpasbaar is zonder de GRUP-grens te overschrijden 
zou hier betekenen dat een fietstunnel niet inpasbaar is. Er wordt daarom besloten voor deze 2 
percelen een afwijking op het GRUP te voorzien. 
 
Conclusie: 

 Voordelen Nadelen 

Profiel mét 
vluchtstroken 

 Meer mogelijkheden voor behoud 
capaciteit rijweg bij calamiteiten. 

 Grotere afwijking van het GRUP (3 
percelen, waarvan één achterbouw) 

 Duurdere oplossing door bredere 
sleuf. 

 Grotere delen achtertuin moeten 
onteigend worden (grotere kans op 
vertragende procedures). 

Profiel zonder 
vluchtstroken 

 Kleinere afwijking van het GRUP (2 
percelen, enkel achtertuin) 

 Goedkoper oplossing door smallere 
sleuf. 

 Kleinere delen achtertuin moeten 
onteigend worden (minder kans op 
vertragende procedures). 

 Bij calamiteiten moet (deel van) het 
verkeer rondrijden via de rotonde op 
maaiveld. 

Tabel 5: Afweging profiel mét en zonder vluchtstroken 
 
Op 2 achtertuinen na kan het versmald profiel zonder vluchtstroken voorzien worden. Er wordt daarom 
gekozen het profiel zonder vluchtstroken te weerhouden en hiervoor de nodige onteigeningen te doen, 
dit kan binnen de GRUP-grens gerealiseerd worden (m.u.v. 2 percelen) en heeft de kleinste ruimtelijk 
impact op de te onteigenen percelen. In projectnotafase zal een grens bepaald worden voor 
onteigeningen waarbinnen het profiel kan ingepast worden zonder vluchtstroken en waarbij nog 
rekening gehouden wordt met waterbuffering groeninvulling en geluidsmilderende maatregelen. Indien 
de Deelnemer toch ruimte kan vinden voor vluchtstroken binnen de voorzien ruimte zal dit als positief 
beoordeeld worden. 
 
 
 
 

                                                      
14 Dit betekent dat doorgaand verkeer van afrit naar oprit mogelijk moet zijn op maaiveldniveau. Dit 
kan bij de rotonde, bij de compacte VRI vergt dit aanpassingen om dit mogelijk te maken. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_105 W8 - VERSIE03 - DRAFT.DOC pag. 74 | 83 

 

6 HELLINGEN R4 WEST 

Zoals reeds bepaald werd in de starnota meso R4 West, is de gewenste helling voor R4 West 3%, de 
maximale 4%. Het profiel is het breedst waar én ruimte voor de R4 in sleuf, én op- en afritten én 
fietstunnel/helling én fietspad op maaiveld voor uitwisseling moet voorzien worden. Door de hellingen 
aan te passen kan deze afstand waarover deze maximale breedte nodig is ingeperkt worden.  
 
Om deze reden kunnen de op- en afritten mee de helling laten volgen van R4 West en nadien laten 
stijgen/dalen aan 5%, zo kan de nodige afstand van aparte rijstrook voor oprit/afrit bij 3% meer dan 
gehalveerd worden (zie onderstaande figuur). 
 

 

Figuur 68: Effect oprit en afrit in helling op breedte totaalprofiel 
 
Een fietshelling van 2,5% komt reeds samen met het fietspad op maaiveld nét voor het nieuwe 
rusthuiscomplex waardoor vanaf daar het profiel versmalt. Iets verder kan het profiel opnieuw 
versmallen door dat de afrit en oprit kan samenvoegen met de R4. Hier werd een tunneldak van 70m 
voorzien op maaiveldniveau. 
 
Rekening houdend dat het fietspad in 3% helling kan liggen zal het profiel nog sneller versmallen. Ook 
een helling van 4% van R4 West kan de lengte van het maximale profiel verkorten. 
 
Uit bovenstaande oefening blijkt een hellingspercentage van 3% inpasbaar voor R4 West. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

Langerbrugsestraat kruist R4 West met uitwisselingsmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer. De 
uitwisseling van verkeer tussen R4 West en Langerbrugsestraat wordt geregeld met een 
enkelstrooksrotonde, hierbij wordt reeds voldoende ruimte voorzien om hier op termijn een 
dubbelstrooksrotonde van te kunnen maken. De op- en afritten worden voorzien van enkele rijstroken 
mét pechstrook (o.w.v calamiteiten). Tevens wordt de voorrangsregeling van de parallelweg R4 West 
x Langerbrugsestraat aangepast zodat verkeer op de parallelweg naar de knoop W8 en omgekeerd 
op de voorrangsweg zit. 
 
De fietssnelweg gaat samen met R4 West onder Langerbrugsestraat door en heeft lokale fietspaden 
langswaar de uitwisseling met de Langerbrugsestraat kan gebeuren aan beide zijden van de 
Langerbrugsestraat. De huidige breedte van 3m wordt minimaal behouden aan de noordzijde, aan de 
zuidzijde wordt 4m voorzien omwille van gemengd landbouwbestemmingsverkeer (zie startnota meso 
West). Op maaiveldniveau wordt een dubbelrichtingsoversteek voorzien op de Langerbrugsestraat-
west (indien inpasbaar met middeneiland), oprit R4 richting Gent, afrit R4 komende van Gent, telkens 
uit de voorrang. 
Het dubbelrichtingsfietspad langs de Langerbrugsestraat blijft behouden. Wanneer op termijn 
enkelrichtingsfietspaden zouden voorzien worden langs de Langerbrugsestraat-west, dient de reeds 
opgenomen voorrangsgeregelde kruising over Langerbrugsestraat-west voor de uitwisseling van 
Dubbelrichtingsfietspad naar enkelrichtingsfietspad. 
 

 

Figuur 69: Voorkeursscenario W8 - Langerbrugsestraat (grondplan) 
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Figuur 70: Voorkeursscenario voorrangsregeling Langerbrugsestraat x parallelweg R4 West 
 

2 TYPEDWARSPROFIEL 

2.1 LANGERBRUGSESTRAAT 

Onderstaande maatvoering wordt nagestreefd voor de Langerbrugsestraat t.h.v. de brug over R4 
West:  

 Voetpad aan zuidzijde t.h.v. het op- en afrittencomplex min. 1,5m breed 

 Vrijliggend verhoogd dubbelrichtingsfietspad aan zuidzijde: 3,0m (excl. schrikstroken), min. 1m 
veiligheidsafstand tussen rijweg en dubbelrichtingsfietspad of 0,5m tussen 
dubbelrichtingsfietspad en afschermende constructie. 

 Goten: 0,3m 

 Rijweg: 3,05m per rijstrook. 

 Afschermende constructies conform het vademecum vergevingsgezinde wegen. 
 
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. 
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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 W8 wordt onderstaand totaalprofiel bekomen: 
 
Onderstaand typedwarsprofiel wordt nagestreefd voor de Langerbrugsestraat t.h.v. de brug over R4 
West, hierbij wordt de totale breedte tot een minimum gebracht om een fietstunnel te kunnen voorzien. 
Waar de Deelnemer ruimte vindt (creatief omgaan met leidingen, insnijden talud spoorlijn…) kan een 
bredere fietstunnel en/of vluchtstroken voorzien te worden, dit zal positief beoordeeld worden. 
  
Onderstaand typedwarsprofiel dient minimum voorzien worden en zal verder uitgewerkt worden in het 
referentieontwerp waarbij nog ruimte voor groen, afwatering en geluidsbuffering zal opgenomen 
worden indien nodig. 
 
Van west naar oost: 

 Zone voor nutsleidingen en afwatering: 3m ten noorden van Langerbrugsestraat, 2m ten 
zuiden 

 Fietspad maaiveldniveau: 3m ten noorden van Langerbrugsestraat (niet toegankelijk voor 
landbouwverkeer), 4m ten zuiden (toegankelijk voor plaatselijk landbouwverkeer en 
dienstvoertuigen). 

 Schrikstrook tussen fietspad maaiveldniveau en verdiept fietspad: 0,75m 

 Fietstunnel: minimaal 4,5m breed (0,75m schrikstrook + 3m fietspad + 0,75m schrikstrook), 
wenselijk 5,0m breed, omwille van beperkte beschikbare ruimte zal hier echter wellicht 4,5m 
voorzien worden. Dit wordt verder uitgeklaard in projectnotafase. 

 Op/afrit R4 westzijde: verhardingsbreedte van 7,35m (1 rijstrook + 1 pechstrook met de optie 
om op lange termijn 2 rijstroken te voorzien) 

 Breedte sleuf: zie mesoniveau. 

 Op/afrit R4 westzijde: verhardingsbreedte van 7,35m (1 rijstrook + 1 pechstrook met de optie 
om op lange termijn 2 rijstroken te voorzien) 

 Zone voor nutsleidingen en afwatering: 3m 

 Talud spoorlijn L55 

 

 

Figuur 71: Principe R4 West ter hoogte van Langerbrugsestraat  

3 LENGTEPROFIEL 

Het huidige niveau van de Langerbrugsestraat blijft behouden. De helling van R4 West bedraagt 3% 
maar kan geoptimaliseerd worden tot maximaal 4%. De fietspaden in tunnel worden voorzien aan 
1/10de van het hoogteverschil met een begrenzing tussen de 3% en 4%. 
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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 Langerbrugsestraat 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. 

 Bij het realiseren van de GRUP-contour zullen achtertuinen onteigend worden. Een kwalitatief 
herstel van achterkanten is noodzakelijk.  

 Bij het realiseren van de GRUP-contour zullen woningen onteigend worden. Een kwalitatieve 
invulling van de restpercelen is noodzakelijk. 

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

 De verdere invulling van groenelement langs R4 West wordt verder opgenomen in 
projectnotafase. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

 Er wordt uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen R4 West en 
Langerbrugsestraat. De rijstroken in de Langerbrugsestraat dienen minimaal 3,05m breed te 
zijn 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. 

 Bij de uitwerking moet rekening gehouden worden dat Langerbrugsestraat-west op termijn 
enkelrichtingsfietspaden kunnen worden. De invulling van de knoop moet een veilige 
omschakeling van een dubbelrichtingsfietspad ten zuiden van Langerbrugsestraat-oost naar 
enkelrichtingsfietspaden langs Langerbrugsestraat-west op termijn mogelijk maken.  

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

 Langs de Langerbrugsestraat wordt minimaal langs de zuidzijde een voetpad voorzien. 

 De parallelweg tussen Elslo en Langerbrugsestraat moet op een vlotte en veilige manier 
vrachtverkeer tussen Evergem en W8 mogelijk maken. 

 Uitzonderlijk vervoer hoger dan 5,5m moet gemakkelijk in beide richtingen van de afrit naar de 
oprit kunnen rijden om zo zijn route langs R4 West te vervolgen. 

 Bijzonder aandacht moet gaan naar een verkeersveilige kruising (zichtbaarheid, 
snelheidsbeheersing…) van de takken van de rotonde met de fietssnelweg. 
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3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

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

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

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

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

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

1 INPASBAARHEID TYPEPROFIELEN 
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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 W8 
 
Inleidend:  

 Akkoord om breedte fietstunnel hier smaller te voorzien (4,5m) omwille van beperkte 
beschikbare ruimte. Indien ruimte beschikbaar kan alsnog 5m voorzien worden. 

 Evergem: fietspad W8 naar W9 zal belangrijk gebruik kennen, hier wel ruimte voor 4m dus 
best te voorzien 

o AWV: knelpunt ten zuiden van Ringvaart (knelpunt Kiekenbosstraat). 
o Evergem: Gemengd gebruik met ontsluitingsweg voor woningen? 
o AWV/THV: moeilijk gezien achterliggend bedrijf ook via hier ontsloten wordt.  
o Evergem benadrukt dat deel (mogelijks) intensief zal gebruikt worden.  
o MOW: een brug wordt gebouwd voor een langere termijn, dus we voorzien best 

voldoende breedte. Een brug is nadien niet zomaar aan te passen. 
o AWV noteert opmerking. Dit zal later in kader van updaten meso West (na 

goedkeuring alle micronota’s) opnieuw moeten besproken worden. 
o Opmerking van tel op meso West, niet op micro W8. 

Deel 6: geen belangrijke opmerkingen 
Deel 7:  

 MOW: verdere uitwerking i.v.m. gebruik parallelweg nodig. 
o Zowel gebruik volgens macromodel 

 Het totale plaatje W9-W8-W5 (wenselijk gebruik, feitelijk gebruik volgens 
macromodel, vormgeving) moet in zijn geheel bekeken worden.  

 AWV: Nadat alle knopen een voorkeursconcept hebben zal het macromodel 
opnieuw doorgerekend worden met de definitieve keuzes. Er kunnen dan 
conclusies omtrent het gebruik van deze knopen opgenomen worden.  

 Evergem is van mening dat het gebruik van de parallelweg als sluiproute wel 
zal meevallen en indien niet, heeft de gemeente liever sluipverkeer op de 
parallelweg dan door de kernen. 

o Als visie gewenst gebruik van deze parallelweg 
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 Evergem: parallelweg als lokale weg type II, ontsluiten voor Evergem, 
Wippelgem, Kerkbrugge-Langerbrugge, Doornzele naar W8 en W5 maar 
geen doorgaande functie. Knip is niet wenselijk omwille van omrijbewegingen 
door kernen terwijl parallelweg nauwelijks erfontsluitingen heeft. 

 Evergem zal dit verder intern bekijken, besluit hieromtrent zal in projectnota 
opgenomen worden. 

 Evergem: parallelweg geen bestemmingen, zwakke weggebruiker kan 
infrastructuur aan andere kant van R4 gebruiken. 

o MOW: Als aandachtspunt mee te nemen in de nota’s W6, W7 en W8. In de 
projectnota is ook het gebruik (misbruik als sluiproute) als evaluatie op te nemen via 
monitoring. Desgewenst moeten extra maatregelen genomen worden (vb. knip). 

Overige opmerkingen:  

 Afschermende constructie is onduidelijk: 
o Tekstueel op te nemen dat de nodige ruimte hiervoor extra te voorzien is los van de 

breedtes voor andere (voetpad, fietspad en dergelijke). 
o Figuur zal voor alle duidelijkheid vervangen worden door een nieuwe die intussen is 

opgemaakt. 
 

Besluit: Consensus over de nota mits bovenstaande aanvullingen en reeds overgemaakte 
(eerder redactionele) opmerkingen. 

 
 
 
 
 
 

 


