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W9 – EVERGEMSESTEENWEG – 
ZEESCHIPSTRAAT 

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. 

                                                      
1 Het gedeelte tussen de grens met Nederland en het kruispunt Kanaalstraat – Leegstraat wordt in feite aangeduid als de N423. 
In deze nota wordt hiervan abstractie gemaakt. De hele streng tussen de Nederlandse grens en de kruising met de R4 – 
Eisenhowerlaan wordt in deze nota aangeduid als R4 Oost. 
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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. 
 
Specifiek voor de knoop W9 gelden bijkomende onderstaande doelstellingen: 

• Ruimtelijke opwaardering van de knoop (poort tot de stad). 

• Vlotte verknoping van tram – bus – fiets – auto. 

• De ontwikkeling van een transferium op lange termijn (buiten het projectgebied) maximaal 
ondersteunen. 

• De ontwikkeling van een verknoping met de gewenste Sifferverbinding op deze locatie niet 
hypothekeren. 
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4 LEESWIJZER – OPBOUW VAN DE STARTNOTA 

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

• W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

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

• W6 – Drogenbroodstraat 

• W7 – Elslo 

• W8 - Langerbrugsestraat 

• W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

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

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

• O4bis – Arcelor Mittal 

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

• O5 – Moervaart Noord 

• O6 – Omgeving Moervaart 

• O6bis – Energiestraat 

• O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 

• O9 – Eurosilo 
 
Voorliggende nota bespreekt de knoop W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat 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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Om de nota goed leesbaar te houden wordt onderstaande afgesproken omtrent de naamgeving van 
de Evergemsesteenweg: 

• Met “Evergemsesteenweg” wordt voortaan de straat bedoeld vanaf de Liefkensstraat richting 
Wondelgem.  

• Het deel Evergemsesteenweg vanaf de Mc Donalds/Brico richting Evergem wordt voortaan 
“Christoffelweg” genoemd, dit komt overeen met de naamgeving van de weg op grondgebied 
Evergem voorbij de Ringvaart. 

 

Figuur 1: Afspraken naamgeving Evergemsesteenweg 
 
Ook wordt voortaan met “Industrieweg” de parallelweg van de R4 (ontsluitingsweg van de bedrijven) 
bedoeld. Met “R4” wordt dan de doorgaande R4 bedoeld. 
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5 BETROKKEN ACTOREN 

Onderstaande actoren werden betrokken bij de opmaak van de startnota van W9 – 
Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat, microniveau. 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

• Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

• Provincie Oost-Vlaanderen; 

• Gemeente Evergem; 

• Stad Gent 

• Havenbedrijf Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• THV ARCADIS-SBE. 
 
Betrokken actoren op de stuurgroep 

• Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

• Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV); 

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

• Provincie Oost-Vlaanderen; 

• Stad Gent; 

• Gemeente Evergem; 

• Gemeente Zelzate; 

• Havenbedrijf Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

• Departement Ruimte Vlaanderen; 

• Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

• Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

• Dienst Milieueffectrapportage; 

• THV ARCADIS-SBE. 
 
Naast bovenstaande actoren vonden ook nog bilaterale overlegmomenten 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. De knoop W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat is niet 
opgenomen in het GRUP waardoor de reservatiestrook van het gewestplan nog van kracht is. 

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). 
 
In het Raamplan wordt een 
tunnel voorzien onder de 
Zeeschipstraat, onder 
Evergemsesteenweg en onder 
de tramlijnen. Ten oosten van 
de Zeeschipstraat en ten 
westen van de 
Evergemsesteenweg wordt 
uitwisseling voorzien met de R4 
waardoor een langgerekte op- 
en afrit ontstaat. Fietsers 
kruisen de R4 op 
maaiveldniveau ter hoogte van 
de westelijke op- en afrit. In het 
Raamplan wordt reeds 
aangehaald dat er een 
projectstudie dient opgemaakt 
te worden voor een degelijke 
stedenbouwkundige inpassing 
van deze knoop.  
 
De Zeeschipstraat is een 
ontsluiting voor economisch 
verkeer.  

 

Figuur 2: Uitwerking van het knooppunt volgens het Raamplan 

(bron: Ontwerp Raamplan) 
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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.  
 
De R4 wordt in tunnel onder de wegenis van de Evergemsesteenweg en de Zeeschipstraat gebracht. 
Het lokaal verkeer wordt met behulp van twee ronde punten over het tunneldak geleid. Er is een 
aansluiting met R4 West ter hoogte van Zeeschipstraat gaande van de rotonde naar het noorden en 
een aansluiting ter hoogte van de tweede rotonde gaande naar het zuiden.  Voor de tramweg wordt 
geopteerd om deze ten oosten van de verbindingsweg, tussen de twee rotondes te leiden om 
halverwege deze rotondes, ten noorden van de spoorwegberm de weg te kruisen.  Hierdoor is de 
impact op de verkeersafwikkeling op de rotondes minimaal. 
Om de zuidelijke rotonde te optimaliseren wordt de Schouwingsstraat niet aangesloten op de rotonde 
maar ontsloten langs de Heinakker. De tram passeert hier niet meer.  
De ontsluiting van het kruispunt dient rekening te houden met de eventuele nieuwe oost-
westverbinding. 
 
De zuidelijke rotonde bestaat dus uit de takken op- en afrit met R4 west (zuidelijke aantakking), 
Industrieweg, Evergemsesteenweg, verbindingsweg tussen de twee rotondes. De noordelijke rotonde 
bestaat uit de op- en afrit met R4 West (noordelijke aansluiting), Christoffelweg, Zeeschipstraat en de  
verbindingsweg tussen de twee rotondes.   
 
Het gekozen ontwerp dient in een volgende studie getoetst te worden.  
 
Onderstaande zaken werden opgenomen bij de uitwerking3: 

• De bruggen en tunnels hebben een vrije hoogte van 5,25 m en een constructiehoogte van 5,5 
m.  

• Op het laagste punt van de insleuving wordt een bergingsbekken voorzien. M.b.v. een tweetal 
pompen wordt het water naar de naastliggende riolering of gracht gepompt. De pompenkamer 
is toegankelijk via een opening naast de sleuf. 

• De tunnel is 25 m breed, 410 m lang en heeft een vrije hoogte van 5,5 m 

• De sleuven zijn 25 m breed 

• De afrit heeft 1 rijstrook en een pechstrook en heeft een totale breedte van 7 m.  

• De rotondes hebben een buitendiameter van 30 m, één rijstrook en 4 aansluitingen.  

• De spoorwegbrug over R4 West dient volledig afgebroken en vernieuwd te worden. Deze kan 
opgebouwd worden met prefab betonnen liggers steunend op 2 laaggefundeerde 
landhoofden. De uitvoering wordt gefaseerd d.m.v. een tijdelijke brug en spoor. 

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



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 18 | 173 

 

 

Figuur 3: Uitwerking van het knooppunt W9 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). 

Knooppunt W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat maakt geen deel uit van dit GRUP. 

6.5 STREEFBEELD R4 WEST ZUIDELIJK DEEL 

In december 2000 werd een streefbeeld opgemaakt voor R4 West, het zuidelijk deel. Dit deel van de 
R4 start bij het kruispunt W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat. In dit concept worden rotondes 
voorzien op maaiveldniveau én wordt de R4 langer in sleuf gehouden en kruist de tram zo reeds de 
R4 voorafgaand aan het op- en afrittencomplex. 
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Figuur 4: Voorstel W9 in streefbeeldstudie R4 West - zuidelijk deel (2000) 

6.6 HUIDIGE INZICHTEN 

Bij de aanvang van de studie werd meteen duidelijk dat deze knoop een aantal extra 
ontwerpuitdagingen heeft die voor de meeste andere knopen niet van tel zijn. De concepten 
uitgewerkt in het Raamplan en de Rooilijnstudie ondersteunen niet alle vooropgestelde doelstellingen. 
Er zijn bijvoorbeeld veel nadelen voor fietsers en openbaar vervoer in de concepten, noch is er een 
duidelijke verknoping van de verschillende modi mogelijk. Een veel verdergaande analyse en studie 
van een aantal nieuwe concepten is dan ook aan de orde voor de knoop W9. 
 
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 W9. 
 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn relevant voor de verdere uitwerking van W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat 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. 

• W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat wordt voorzien met kruising mét uitwisseling. 

• Met de doortrekking van de Zeeschipstraat wordt in het project R4WO verder geen rekening 
gehouden. Hiervoor wordt een aparte nota opgemaakt. 

• Er wordt in het verder project van R4WO in principe geen rekening gehouden met de 
Sifferverbinding. Wanneer met een minimale financiële impact een inspanning kan genomen 
worden die een mogelijk Siffertracé ten goede komt, kan dit echter wél voorzien worden (vb. 
het voorzien van een vluchtstrook in de tunnel W9 die in de toekomst een 3de rijstrook kan 
worden ten voordele van de uitwisseling van verkeer van en naar de sifferverbinding). 

• Er dient binnen het project R4WO maximaal rekening gehouden worden met een toekomstige 
uitwerking van de knoop W9 als transferium met vlotte uitwisseling tussen de verschillende 
modi bus-tram-auto-fiets. In afwachting van een transferium op lange termijn, dient op korte 
termijn minimaal een P&R voorzien worden.. 

 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op mesoniveau zijn 
relevant voor de verdere uitwerking van W9-Evergemsesteenweg-Zeeschipstraat op microniveau: 
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• Er wordt voor het lengteprofiel hellingspercentages van maximaal 4%, wenselijk 3% 
gehanteerd voor R4 West. T.h.v. knoop W9 – Zeeschipstraat wordt 4% voorzien omwille van 
ruimtelijke inpasbaarheid (helling tussen brug over goederenspoorlijn en te voorziene tunnel 
onder maaiveld kan zelfs nét niet aan 4% voorzien worden, zie later). 

• 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: 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 fietstunnels) 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 de fietssnelweg langs R4 
West. 

• 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 5: situering op macroschaal  
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Figuur 6: situering op macroschaal – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
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Figuur 7: situering op microschaal – luchtfoto (bron: www.geopunt.be) 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 8: situering op microschaal met aanduidingen 
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

 

Figuur 9: gewestplan (bron: www.geopunt.be) 
 
Het knooppunt is grotendeels gelegen binnen woongebied. Ten westen van de Evergemsesteenweg 
is nog een deel Industriegebied (ten noorden van de R4) en een deel ambachtelijke bedrijven en 
KMO’s (ten zuiden van de R4) gelegen. Ten oosten van de knoop is er buffergebied, industriegebied 
parkgebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (ingevuld met een 
Begraafplaats) gelegen. 
Langsheen de R4 is een reservatiestrook voorzien.  

1.2 BPA’S EN RUP’S 

1.2.1 GRUP Afbakening grootstedelijk  gebied Gent  

De Vlaamse regering heeft op 16 december 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent definitief vastgesteld. In dit plan geeft de Vlaamse Regering 
aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent wil zien ontwikkelen. Er is geen 
deelplan opgenomen in de onmiddellijke omgeving van de knoop W9. 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 10: Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent 
 

Het knooppunt W9 ligt binnen de grens van het grootstedelijk gebied Gent. 

1.2.2  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.  

 

Figuur 11: GRUP Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West – Afbakeningslijn 

bron: www2.vlaanderen.be) 

Het kruispunt is gelegen nét buiten de afbakeningslijn van het Zeehavengebied. Het gedeelte van het 
GRUP dat handelt over de inrichting R4 West en Oost is beperkt tot de zone ten noorden van de 
Ringvaart zodat het GRUP geen bepalingen vastlegt voor deze knoop W9. 
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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 12: Ontwerp-rooilijnplan R4 West t.h.v. W9 (bron: AWV, B/6336-6337) 
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Figuur 13: Ontwerp-rooilijnplan R4 West t.h.v. W9 (bron: AWV, B/6336) 
 
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 14: atlas der buurtwegen t.h.v. knoop W9 (www.geopunt.be) 
 

 

Figuur 15: Atlas der buurtwegen t.h.v. R4 x Evergemsesteenweg (bron: www.geopunt.be) 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 16: Atlas der buurtwegen t.h.v. R4 x Zeeschipstraat-Christoffelweg (bron: 

www.geopunt.be) 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Er zijn geen beschermde monumenten en landschappen in de onmiddellijke omgeving van het 
knooppunt.   

 

Figuur 17: beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 
 
Verderop is de Lieve met trekweg geselecteerd als Beschermd monument.  
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geo.onroerenderfgoed.be/
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Huis Lummerzheim en Fabrek Meca Pneumatics werden als bouwkundig erfgoed geïnventariseerd. 
 

 

Figuur 18: Beschermd 

monument "Loop van de 

Lieve met rechter trekweg" 

(www.onroerenderfgoed.be) 
 

 

Figuur 19: Bouwkundig 

erfgoed "huis 

Lummerzheim" 

(www.onroerenderfgoed.be)  
 

 

Figuur 20: Bouwkundig erfgoed 

"Fabriek Meca Pneumatics" 

(www.onroerenderfgoed.be) 

1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Er zijn geen bijzondere beschermingszones.  

1.7 VEN-GEBIEDEN 

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

http://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/
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1.8 WATERTOETS 

Nabij de knoop W9 zijn de waterlopen Ringvaart om Gent en Lieve gelegen; 
 

 

Figuur 21: Waterlopen nabij knoop W9 (bron: www.geopunt.be, december 2016) 
 
Ter hoogte van de knoop zelf zijn geen overstromingsgevoelige gebieden aangeduid. Verderaf liggen 
enkele mogelijk overstromingsgevoelige gebieden, echter op voldoende afstand zodat deze buiten de 
impactzone van de knoop gelegen zijn. 
 

 

Figuur 22: Watertoets – erosiegevoelige 

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

 

Figuur 23: Watertoets – 

grondwaterstromingsgevoelige gebieden bron: 

www.geopunt.be, aug. 2016) 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 24: Watertoets – hellingkaart (bron: 

www.geopunt.be, aug. 2016) 

 

Figuur 25: Watertoets – infiltratiegevoelige 

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

 

Figuur 26: Watertoets – 

overstromingsgevoelige gebieden 2014 

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

 

Figuur 27: Watertoets – winterbedkaart (bron: 

www.geopunt.be, aug. 2016) 

1.9 ATLAS DER WATERLOPEN 

Er zijn geen waterlopen gelegen, opgenomen in de atlas der waterlopen in de onmiddellijke omgeving 
van de knoop W9. Ten zuidwesten van de knoop W9 is de Lieve gelegen, ten noorden De Kale. 
 

 

Figuur 28: Uittreksel atlas der waterlopen 1950 (www.gisoost.be) 
 

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

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

In 2002 werd een milieueffectenstudie (MER) opgemaakt om de milieu impact van de omvorming van 
de R4 westelijke tak in te schatten. Het betreft het omvormen van het wegvak R4 gelegen tussen N9 
en N49, tot een primaire weg I.  
 
Het MER geeft enkele aandachtspunten/aanbevelingen voor de knoop W9 – Evergemsesteenweg-
Zeeschipstraat: 

• Een veilige en vlotte passage voor de kruisende tram, en voor de fietsers en de voetgangers 
zijn een belangrijk aandachtspunt. 

• Vanuit het MER – discipline fauna en flora, wordt richtinggevend aangegeven om spontane 
vegetatieontwikkeling op de bermen te voorzien. 

• Vanuit het MER – discipline landschap wordt aangegeven dat de nieuw in te richten ronde 
punten op het tunneldak een bakenfunctie kunnen krijgen in dit weinig overzichtelijke 
landschap en er de leesbaarheid van verbeteren. 

• De architectonische vormgeving van de fietsbruggen wordt als belangrijk beschouwd voor het 
landschap. Er wordt ook aanbevolen de fietsbruggen in dezelfde architectonische stijl uit te 
voeren. 
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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, de 
Zeeschipstraat-Christoffelweg is geselecteerd als secundaire weg type II in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan van Oost-Vlaanderen. 

2.2 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT 

Momenteel werkt de Stad Gent aan een nieuw structuurplan, dat de lijnen zal uitzetten tot 2030: 
Ruimte voor Gent – structuurvisie 2030. 

In het structuurplan daterend van 2003 zijn onder meer volgende aspecten opgenomen voor de knoop 
W9-Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat: 

• Langs spoorlijn L58 is een groenas die ook als fietsroute moet dienen geselecteerd die de 
rand met het centrum verbindt. 

• De P&R Liefkensstraat wordt als P&R van de 3de gordel aangeduid. 

• De Zeeschipstraat-Wiedauwkaai wordt als hoofdinvalsweg aangeduid. 

• Omgeving W9 is aangeduid als te ontwikkelen of te verdichten kleinhandelszone. 

2.3 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

2.3.1 Ontwikkeling Euro Caro  

Tussen Euro Caro en de 
autokeuring wordt een nieuw 
KMO-terrein aansluitend bij het 
haventerrein ontwikkeld. Dit 
terrein zal ontsloten worden via 
de Schouwingstraat. De wegenis 
hiervoor is intussen reeds 
aangelegd (zie onderstaande 
luchtfoto). De mogelijkheden om 
deze KMO-zone naar de 
Industrieweg te ontsluiten 
werden onderzocht maar niet 
weerhouden. Verkeer van en 
naar deze zone wordt dus via de 
woonstraat Schouwingstraat 
ontsloten. Het betreft slechts 
enkele kleine ondernemingen die 
hier zullen gevestigd worden. 

 

Figuur 29: Luchtfoto ontwikkeling KMO-zone aan 

Schouwingstraat (www.geopunt.be) 

http://www.geopunt.be/
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2.4 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

Figuur 30: biologische waarderingskaart 2 (bron: www.geopunt.be) 
 
Ten noordoosten van de Zeeschipstraat ligt langs beide zijden van de R4 biologisch waardevol 
gebied: Loofhoutaanplant (exclusief populier).  
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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.  
 
In de studie wordt gesteld dat, indien de Zeeschipstraat wordt doorgetrokken, er verliestijden ontstaan 
naar meer dan 3 minuten door het niet conflictvrij uitvoeren van de uitwisseling Zeeschipstraat x R4W.  
Om verliestijden aan het oostelijk deel van de knoop te vermijden wordt een conflictvrij kruispunt 
tussen R4 West en Zeeschipstraat-Christoffelweg aanbevolen. 
De knoop W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat is een van de 3 knopen (samen met de O9 en 
O1/O2/O3/O4) waar problemen kunnen verwacht worden qua verkeersafwikkeling. Verder onderzoek 
naar nieuwe concepten voor deze knopen wordt aanbevolen. 
 
Qua minder hinder maatregelen wordt aanbevolen ter hoogte van deze knoop over 2x2 rijstroken te 
kunnen beschikken tijdens de werken. Er wordt ook aanbevolen de knoop R4 West x Zeeschipstraat 
prioritair te behandelen in de fasering.  

3.5 VISIE M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR 

3.5.1 Visie Infrabel 

De spoorverbinding Gent-Eeklo (L58) wordt momenteel op één spoor georganiseerd. Er zijn bij de 
NMBS – Infrabel geen plannen om de spoorlijn L58 te ontdubbelen.  

3.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

De uitbouw van een GEN-netwerk rond Gent, waarvan lijn 58 Gent-Eeklo – (Maldegem) deel van 
uitmaakt, wordt vermeld als één van de prioritaire missing links wat betreft het personenvervoer. Deze 
spoorlijn is tevens opgenomen in de lijst van Vlaamse prioritaire spoorprojecten, die bezorgd werd aan 
de federale minister bevoegd voor het spoor. 

3.6 VISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro. 
Voor knoop W9 is voornamelijk de ambitie om het busnetwerk te versterken en P&R-zones verder te 
ontwikkelen van belang.  
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3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK EN FIETSSNELWEGEN PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 

De figuur rechts geeft het 
bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk van de 
provincie Oost-Vlaanderen 
weer. Ter hoogte van de 
knoop W9 verknopen 2 
fietssnelwegen en 
verschillende bovenlokale 
functionele fietsroutes. 
 
De R4 West is aangeduid 
als hoofdfietsroute en 
fietssnelweg. Spoorlijn L58 
(nog niet op terrein 
gerealiseerd) is aangeduid 
als fietssnelweg. De 
Zeeschipstraat – 
Christoffelweg en 
Evergemsesteenweg-
Schouwingsstraat-
Heinakker zijn aangeduid 
als bovenlokaal functionele 
fietsroutes.  
 

 

Figuur 31: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, mrt 2016) 
 

3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

R4 West, noch de Zeeschipstraat, Christoffelweg of Evergemsesteenweg 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 32: Raamplan Fiets, versie februari 2016 (bron: provincie Oost-Vlaanderen)5 

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

http://www.gisoost.be/
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3.10 MOBILITEITSPLAN GENT (BS 20.11.2015) 

Het mobiliteitsplan van stad Gent kreeg een gunstig advies op de RMC van 30/7/2015. 
 
Relevant voor knoop W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat zijn onderstaande zaken 
opgenomen: 

• Wegencategorisering:  
o Secundaire weg type II: N456 Christoffelweg - Zeeschipstraat  
o Lokale weg type IIa – gebiedsstructurerende as: Evergemsesteenweg N456e  
o Lokale wegen type III: overige wegen (Industrieweg, Liefkensstraat, 

Schouwingsstraat, Heinakker, Kiekenbosstraat, Viaductstraat…) 

• Snelheidsregime: 
o 70 km/u: Christoffelweg – Zeeschipstraat 
o 50 km/u: Evergemsesteenweg, Industrieweg 
o 30 km/u: Liefkensstraat 

• Vrachtroutes: 
o Vrachtroute niveau I: Zeeschipstraat, knoop met R4 is uitwisselingsknoop naar 

hoofdvrachtroutenetwerk. 
o Lokale vrachtroute: Evergemsesteenweg, knoop met R4 is uitwisselingsknoop naar 

lokaal vrachtroutenetwerk. 
 

 

Figuur 33: wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Gent ) 
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Figuur 34: gewenste snelheidsregime (bron: mobiliteitsplan Gent)  
 

 
Figuur 35: gewenst vrachtroutenetwerk op korte termijn (bron: mobiliteitsplan Gent)  
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3.11 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

3.11.1 Evergemsesteenweg  

De Evergemsesteenweg wordt heraangelegd in het kader van een fietsfondsdossier. Er worden 
aanliggend verhoogde fietspaden aangelegd. Onderstaande figuur geeft de plannen weer ter hoogte 
van de aansluiting met de R4. 

 

Figuur 36: Aansluiting Evergemsesteenweg x R4 (bron: stad Gent) 

3.11.2 Vrachtroutenetwerk Vlaanderen (in opmaak) 

Zie ook macro. 
Het vrachtroutenetwerk Vlaanderen is in opmaak. Momenteel wordt de knoop W9 als belangrijke 
knoop in het vrachtroutenetwerk opgenomen. De betrokken gemeenten staan achter dit 
vrachtroutenetwerk. 

 

Figuur 37: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen - regio Gent - korte termijn (bron: MOW) 
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Figuur 38: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen - regio Gent – lange termijn (bron: MOW) 

3.11.3 Raamplan onderliggend wegennet6  

Het eindrapport van het ontwerp raamplan onderliggend wegennet voor de Gentse Kanaalzone en 
omliggende kernen dateert van oktober 2003. Het werd opgemaakt door Studiegroep Omgeving.  
 
De studie behandelt de verkeersafwikkeling op het wegennet, gelegen binnen R4 West en R4 Oost en 
gaande tot de eerste kernengordel buiten R4 West en R4 Oost. Hierbij is enkel het onderliggend 
wegennet weerhouden. Concreet betekent dit dat hoofd- en primaire wegen niet in dit raamplan vervat 
zitten en de studie zich beperkt tot de zogeheten secundaire en lokale wegen.  
Voor de respectieve hoofd- en primaire wegen in het studiegebied zijn er reeds streefbeeldstudies 
opgemaakt, wat voor het havengebied heeft geresulteerd in een ‘raamplan voor R4’. Met deze studie 
wordt er een antwoord gezocht op de effecten die het Raamplan R4 en het streefbeeld N49/A11 
zullen hebben op de kernen in de omgeving. 
 
De Christoffelweg en de Zeeschipstraat worden in het raamplan aangeduid als secundaire II, de 
Evergemsesteenweg als een lokale II.  
 
Onderstaande figuur geeft het gewenste profiel voor een secundaire weg type II, buiten de bebouwde 
kom. Fietspaden en groenstroken mogen breder, indien er voldoende ruimte aanwezig is.  
Indien er minder ruimte beschikbaar is, kan de afscheiding tussen het fietspad en de rijweg versmald 
worden naar 1 meter en het fietspad zelf naar 1.75 meter. 

                                                      
6 Uit besprekingen met de actoren blijkt dat er heden weinig draagvlak is omtrent de resultaten van 
deze studie. Dit wordt ter volledigheid meegegeven maar wordt verder in de studie niet meegenomen. 
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Figuur 39: gewenst typeprofiel secundaire weg type II, buiten bebouwde kom (bron Raamplan 

onderliggend wegennet, Omgeving) 
 
 
Onderstaande figuur geeft het gewenste typeprofiel voor een lokale ontsluitingsweg (lokale weg type 
II). De profielen verschillen naargelang men zich binnen of buiten de bebouwde kom bevindt.  
De keuze tussen het al dan niet aanleggen van een fietspad is voornamelijk afhankelijk van de 
intensiteiten en de 85-percentielwaarde van het gemotoriseerd verkeer. Bij een te hoge snelheid of 
intensiteit zijn fietspaden aangewezen. In het andere geval is menging van fietsers en gemotoriseerd 
verkeer mogelijk.  
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Figuur 40: gewenst typeprofiel lokale ontsluitingsweg (bron Raamplan onderliggend wegennet, 

Omgeving) 
 
 

3.11.4 Doorstromingsstudie tramlijn 1 

Om de doorstroming van tramlijn 1 ter hoogte van het kruispunt Evergemsesteenweg x R4 te 
verbeteren is een studie uitgevoerd die de verliestijden aan dit kruispunt analyseert en 
aanpassingsvoorstellen voor dit kruispunt zal doen op korte termijn. In kader van deze studie, zijn de 
doorrijtijden voor de tram gemeten, kruispunttellingen uitgevoerd en filelengtes gemeten 
(Doorstromingsstudie Tramlijn 1, 20 december 2016, Sweco). 
 
De studie concludeert dat het diagonaal kruisen van het lichtengeregeld kruispunt de verliestijden voor 
de tram aan dit kruispunt kan halveren. De impact hiervan op het overig verkeer kan binnen het 
aanvaardbare gehouden worden door een aantal voorgestelde maatregelen. 
 
Dit project is op korte termijn bedoeld en heeft weinig of geen interferentie met het R4WO-project 
aangezien een totaal nieuwe vormgeving voor het kruispunt zal gelden na omvorming van de R4. De 
kruispunttellingen worden verder in de nota opgenomen. 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

De omgeving W9 – Evergemsesteenweg- 
Zeeschipstraat is een verkeersgerichte omgeving. 
Er worden in deze omgeving 6 straten met de R4 
vertakt (Christoffelweg, Zeeschipstraat, 
Evergemsesteenweg, Liefkensstraat, Industrieweg 
en Schouwingstraat).  
De omgeving is erg versnipperd. Enerzijds door 
de verscheidenheid aan los van elkaar 
voorkomende functies en anderzijds door de 
verschillende infrastructuren die het gebied 
doorsnijden. 
 
De R4 en het opgehoogde spoor zorgen voor een 
erg duidelijke fysieke barrière in het stedelijk 
landschap. Ook de brede Zeeschipstraat-
Christoffelweg zorgt voor een barrière in het 
landschap.  
 
In de omgeving van de knoop W9 komen tal van 
verschillende functies voor: 

• Stedelijk wonen (vnl. rijwoningen en 
appartementen) langs de 
Evergemsesteenweg en 
Schouwingsstraat. 

• Landelijker wonen (vrijstaande woningen 
met veelal grote tuinen) langs de 
Zeeschipstraat en Waalbrugstraat-
Kiekenbosstraat 

• Industriegronden 

• Nutsvoorzieningen (autokeuring, 
busstelplaats, gebouw Proximus) 

• Handelszaken met lokale 
aantrekkingskracht (restaurant, frietkot, 
kookwinkel in Evergemsesteenweg) 
voornamelijk ten westen van de spoorlijn 
L58. 

• Handelszaken met regionale 
aantrekkingskracht (Brico, Mc Donalds, 
Meubelzaak, bandencentrale …) 
voornamelijk ten oosten va de spoorlijn 
L58. 

 

Figuur 41: luchtfoto W9 – 

Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat 

(www.geopunt.be, luchtfoto 2015) 

  
Door de barièrewerking van het spoor ontstaan 2 aparte ruimtes, één ten oosten en één ten westen 
van de R4. Het oostelijk deel heeft echter een meer bovenlokaal karakter door het belang van de 
aantakkende wegen Christoffelweg en Zeeschipstraat, de langsliggende woningen die weinig of geen 
relatie met de weg aan gaan (ver naar achter geplaatst) én de winkels met een bovenlokale 
aantrekkingskracht (Brico, Mc Donald’s). Het westelijk deel heeft een meer lokaal karakter door de 
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smallere woonstraten met densere bebouwing. (Schouwingstraat, Evergemsesteenweg) en de winkels 
op een meer lokale schaal (frietkot, chinees restaurant).  
Op de R4, die beide deelgebieden met elkaar verbindt met een enorme hoeveelheid verharde 
oppervlakte, na is er weinig of géén ruimtelijke relatie tussen beide gebieden.  
 
Het raamplan voorziet in een ondertunneling van R4 West ter hoogte van de Zeeschipstraat en 
Evergemsesteenweg deze ondertunneling en bovengelegen inrichting van het maaiveld zijn echter 
onderhevig aan enkele ruimtelijke beperkende factoren, deze worden in het variantenonderzoek 
verder besproken. Hieronder alvast een korte oplijsting: 
 
 

Randvoorwaarde Ruimtelijke consequenties 

Personenspoorlijn 
L58 

Deze spoorlijn gaat boven R4 West. Een aanpassing van de R4 zal wellicht 
leiden tot een aanpassing van de brug. Hierbij zal het spoor echter op 
dezelfde hoogte blijven. 

Lokale aftakking 
goederenspoorlijn 
L55 

R4 West gaat tussen de Zeeschipstraat en de Ringvaart over een lokale 
aftakking van goederenspoorlijn L55. Deze spoorlijnverbinding blijft 
behouden en dus dient de R4 dit ongelijkvloers te kruisen. Een eventuele 
(beperkte) verlegging van de spoorlijn behoort wel tot de mogelijkheden. 

Ringvaart R4 West gaat over de Ringvaart. Ook hier moet bij aanpassing van R4 West 
de huidige vrije hoogte minimaal behouden blijven.7  

Elia-mast en kabels Langs R4 West loopt een hoogspanningsleiding. De mast(en) kunnen indien 
noodzakelijk beperkt verzet/aangepast worden. De hoogte blijft echter een 
beperkende factor. 

Tramlijn 1 Tramlijn 1 kruist vandaag R4 West op maaiveldniveau. Een aanpassing van 
R4 West moet leiden tot een ongelijkvloerse kruising van het doorgaand 
verkeer op R4 West met deze tramlijn.  

Tabel 1: Ruimtelijke beperkte randvoorwaarden in de omgeving van de knoop W9 
 

 

Figuur 42:Ruimtelijke beperkende factoren van de Spoorlijn L58 en hoogspanningsleiding 
 

                                                      
7 Besprekingen met W&Z moeten verder duidelijkheid brengen over het al dan niet beperkt ophogen 
van de Ringvaartbrug. 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

2.1.1 Knoop van bovenlokaal, regionaal en lokaal belang 

De verkeersknoop W9 is van groot belang voor de ruime omgeving rond Gent. 

• De belangrijkste rol die de knoop W9 opneemt is deze van het faciliteren van doorgaand 
verkeer op een primaire weg type I. Doordat deze knoop als enige op R4 West grote 
verkeershinder met zich mee brengt, wordt de rol die R4 West als primaire weg kan opnemen 
gehinderd.  

• In 2de instantie verknoopt W9 een secundaire weg type II, Christoffelweg – Zeeschipstraat, 
met R4 West. Het noorden van Gent en een deel van het Meetjesland wordt zo naar het hoger 
wegennet ontsloten. 

• Op lokale schaal ontsluit knoop W9 ook een lokale weg type IIa, de Evergemsesteenweg. 
Deze weg ontsluit een aantal wijken in Wondelgem en bij uitbreiding Mariakerke naar R4 
West. 

• Ten slotte wordt ook het regionaal bedrijventerrein Industrieweg (tussen Industrieweg en 
Ringvaart) ontsloten langs knoop W9. 

 
Bovenstaande rollen die de knoop W9 opneemt zijn erg belangrijk, deze functies kunnen niet of 
nauwelijks opgenomen worden door andere wegen in de nabijheid. Het noorden van Gent kent geen 
andere grote wegen die ontsluiten naar R4 West, noch kan de rol van de Evergemsesteenweg door 
een andere weg of knoop opgenomen worden. De voorgaande knoop die Mariakerke ontsluit t.h.v. de 
Brugse Vaart is ook reeds verzadigd. Ook vanuit de kant van Evergem is deze knoop onmisbaar in het 
netwerk. Vanuit Evergem richting E40/E17 zijn er weinig alternatieven mogelijk dan via deze knoop, of 
via de Christoffelweg of via de R4 zelf, te passeren. 

2.1.2 3 verkeerslichten op 350m 

De knoop W9 is een samenstelling van 3 verkeerslichten geregelde kruispunten op R4 West op 
minder dan 350m van elkaar. Deze worden hieronder beschreven van west naar oost. 
 
Het eerste verkeerslicht komende van de E40 is het 
verkeerslicht van tram 1. Dit verkeerslicht werkt 
vraaggestuurd. Als een tram zich aanmeldt langs 
één van beide zijden wordt het rood op de R4 en kan 
de tram de R4 veilig kruisen. Van zodra de tram 
gepasseerd is wordt het verkeerslicht opnieuw groen 
voor de R4. Via markering op het wegvak wordt 
duidelijk gemaakt dat voertuigen niet mogen stilstaan 
(vb. bij filevorming) op het vak waar de tram moet 
kruisen. 

 

Figuur 43: Kruising tramlijn 1 x R4 
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Het 2de kruispunt bestaat uit 2x 4 toekomende 
rijstroken voor de R4. In beide richtingen zijn 2 
rechtdoorgaande, één linksafslagstrook en één 
rechtsafslagstrook voorzien. Op de zijtakken is op de 
Evergemsesteenweg een bypass rechtsaf voorzien 
(dit verkeer wordt dus niet verwerkt binnen de 
lichtenregeling) en één rijstrook voor rechtdoorgaand 
en linksafslaand verkeer. Vanuit de Industrieweg is 
slechts één rijstrook voorzien. Ook hier kruist de 
tram het kruispunt waardoor een tramkruising is 
afgesteld met de verkeerslichten in de Industrieweg. 
Het linksafslaand verkeer uit de zijstraten 
Industrieweg en Evergemsesteenweg kruist elkaar 
voor ze linksafslaan, hierdoor ontstaat een 
chaotische opstelling van voertuigen om de andere 
richting niet te blokkeren (zie ook luchtfoto rechts). 
De schouwingstraat (een korte straat met weinig 
verkeer) moet via de Industrieweg het kruispunt 
oprijden. Verkeer naar de Schouwingstraat kan dit 
rechtstreeks doen zonder via de Industrieweg te 
passeren. Het linksafslaand verkeer vanuit de 
richting Zelzate krijgt bij druk verkeer een aparte vrije 
linksaf.  

 

Figuur 44: R4 x Industrieweg - 

Evergemsesteenweg 
Het laatste kruispunt is het drukste. Dit kruispunt is 
iets beter leesbaar dan het vorige doordat de 
verkeersstromen beter geregeld zijn en er 4 duidelijk 
hoofdtakken haaks op elkaar aansluiten. De R4 kent 
opnieuw 4 rijstroken in beide toekomende richtingen 
(2 rechtdoor, 1 linksaf, 1 rechtsaf in bypass). Alle 
takken zijn voorzien met een bypass om het 
verkeerslicht maximaal te ontlasten. De 
rechtsafslagstrook vanuit de Zeeschipstraat is echter 
vrij kort waardoor die maar ten dele benut kan 
worden. Ook is er geen invoegstrook aanwezig 
waardoor de bypasses op alle 4 de taken van het 
kruispunt niet ten volle benut kunnen worden. 
Vanuit de zijstraten Christoffelweg en Zeeschipstraat 
zijn telkens 3 rijstroken voorzien (1 linksaf, 1 rechtsaf 
en 1 rechtdoor). Zowel ten noorden als ten zuiden 
van de R4 takt meteen een zijstraat aan, de 
Kiekenbosstraat en de Viaductstraat. Beide zijn 
echter geregeld als rechts in- rechts uit. Dit wordt 
echter niet steeds nageleefd. 

 

Figuur 45: R4 x Christoffelweg - 

Zeeschipstraat 
 
De linksafslagstroken tussen beide verkeerslichten zijn onvoldoende lang waardoor regelmatig 
voertuigen die linksaf wensen het rechtdoorgaand verkeer hinderen. De linksafslagstroken kunnen 
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door de smalle spooronderdoorgang echter niet verlengd worden zonder de spoorwegbrug aan te 
passen. 

2.1.3 Congestie als oorzaak voor sluiproutes 

Door de enorme hoeveelheid verkeer op deze kruispunten in combinatie met de beperkte capaciteit 
van de verkeerslichten is deze knoop erg congestiegevoelig. Op alle takken van de R4 komen files 
voor. De belangrijkste zijn echter: 

• Doorgaand verkeer op R4 in beide richtingen 

• Linksafslaand verkeer van R4 - Zelzate richting Zeeschipstraat 

• Linksafslaand verkeer komende van Zeeschipstraat richting R4 – E40 

• Verkeer op de Christoffelweg in alle richtingen.  
 
Door de dagelijkse gekende congestie ter hoogte van deze knoop ontstaan er sluiproutes om deze 
knoop te mijden. Door de verschillende actoren worden enkele sluiproutes aangeduid, deze zijn echter 
niet aan de hand van tellingen vastgesteld en zijn eerder ontstaan door terreinkennis en buikgevoel: 

• Sluipverkeer langs Drogenbroodstraat – Kerkbruggestraat - Wondelgemkaai om 
verkeersdrukte aan W9 – Zeeschipstraat te mijden. 

• Sluipverkeer van R4 – Gent naar R4 – Zelzate via parallelweg Industrieweg om filevorming op 
R4 West aan het kruispunt W9-Evergemsesteenweg te mijden. 

• Sluipverkeer van R4 – Gent naar Meetjesland via Langerbrugsestraat en niet Christoffelweg 
om drukke linksaf naar de Christoffelweg te mijden.  

• Sluipverkeer van Zeeschipstraat naar R4-Gent via Evergemsesteenweg om drukke linksaf van 
Zeeschipstraat naar R4 West – Gent te mijden. 

• Sluipverkeer door Belzele via Schoonstraat-Oosteindestraat in plaats van via R4 West om zo 
de drukke knoop N9-Brugsevaart x R4 West en W9-te mijden 

2.1.4 Mogelijkheden voor landbouwverkeer 

Vandaag is landbouwverkeer op R4 West toegelaten ter hoogte van knoop W9 en de Ringvaartbrug. 
Er zijn geen beperkingen voor landbouwverkeer waardoor rijroutes zo kort mogelijk kunnen gehouden 
worden. 

2.1.5 Vrachtverkeer  

De knoop W9 is in het vrachtroutenetwerk opgenomen als een regionaal knooppunt (verbinding naar 
zuidelijk deel van de haven en bedrijventerrein Durmakker) en lokaal knooppunt (verbinding naar 
regionaal bedrijventerrein Industrieweg). Vandaag, maar ook in de toekomst, mag verwacht worden 
dat veel vrachtverkeer deze routes hanteert. De knoop moet hier dus ook op voorzien worden. 
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2.2 OPENBAAR VERVOER 

Ter hoogte van knoop W9 komen verschillende openbaar vervoersstromen samen, trein, tram en bus. 
In de onmiddellijke omgeving van de knoop zijn er 2 tramhaltes en 2 bushaltes. 

 

Figuur 46: Netplan De Lijn Oost-Vlaanderen (bron: De Lijn) 

2.2.1 Spoorlijn L58 

Personenspoorlijn L58 kruist de knoop W9 tussen de Evergemsesteenweg en de Zeeschipstraat. Het 
enkel treinspoor ligt hier verhoogd op een talud en kruist de R4 ongelijkvloers. De dichtstbijzijnde 
stations zijn die van Evergem (± 1,1km ten noorden van de R4) én Wondelgem (± 1,3km ten zuiden 
van de R4). De spoorlijn voorziet in een verbinding tussen Gent- Sint-Pieters én Eeklo met 1-
uurfrequentie. 

2.2.2 Tramlijn 1 

Tramlijn 1 splitst ter hoogte van de knoop W9. De helft van de trams heeft een eindhalte aan 
Wondelgem Industrieweg. Alle trams halteren dus aan Wondelgem Industrieweg (10 trams per uur), 
de helft (5 per uur), rijdt door tot Evergem Brielken. Aan deze tramhalte zijn een 65-tal P&R-
parkeerplaatsen voorzien en een fietsenstalling voor een 15-tal fietsen. 
 
Naast de halte Industrieweg is er ook een halte Heinakker onder de spoorbrug tussen Heinakker en 
de Schouwingstraat waar de straat geknipt is voor gemotoriseerd verkeer. 
 
Tramlijn 1 kruist de knoop W9 in 2 stappen (1x R4 West en 1x Industrieweg. Tussen beide kruisingen 
is opstelruimte voorzien en moet de tram even halthouden vooraleer het 2de deel kan gekruist worden. 
Momenteel is een studie lopende om deze passage vlotter te maken (zie 3.11.4).  
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Figuur 47: Tramhalte Heinakker (www.googlemaps.com) 

2.2.3 Buslijnen 52, 53 ,54, 57 en 58 

Buslijnen 52, 53, 54, 57 en 58 verbinden Gent Zuid met Evergem en Brugge. Ter hoogte van de 
Evergemsesteenweg én de Christoffelweg is een halte voorzien.  
In de Evergemsesteenweg halteert men richting Gent op de rijweg en beschikt men over een 
busperron met fietsenstalling en schuilhuisje, richting Evergem halteert de bus langs de rijweg en is er 
enkel een haltepaal voorzien. Er zijn concrete plannen voor de herinrichting van de 
Evergemsesteenweg waarbij in beide rijrichtingen gehalteerd zal worden op de rijweg (zie 3.11.1). 
In de Christoffelweg wordt gehalteerd met haltehavens en is langs beide zijden een schuilhuisje 
voorzien.  
 
Onderstaand wordt de frequentie en verbinding van de buslijnen weergegeven: 

  Frequentie 
tijdens de spits 

Frequentie tijdens 
de daluren 

Buslijn 52 Gent – Assenede  - Boekhoute 2/u 1/u 

Buslijn 53 Gent – Ertvelde – Bassevelde 1/u 1/u 

Buslijn 54 Gent – Evergem Doornzele 2/u 0/u 

Buslijn 57 Gent - Watervliet 2 per dag 

Buslijn 58 Gent – Eeklo – Brugge 4/u 1/u 

 

 

Figuur 48: bushalte Wondelgem Liefkensstraat in de Evergemsesteenweg 

(www.googlemaps.com) 
 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Figuur 49: bushalte Wondelgem Waalbrugstraat in de Christoffelweg (www.googlemaps.com) 

2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR  

Ter hoogte van de knoop W9 verknopen veel fietsroutes, op terrein voldoen deze echter nog lang niet 
aan wat het fietsvademecum voorschrijft. Hier onder een oplijsting van de fietsroutes versus 
fietsinfrastructuur. 

Fietspad gelegen in straat 

• Rol binnen fietsnetwerk 

• Wegcategorie 

• toegelaten snelheid. 

Minimaal 
wenselijke 
invulling 
conform fiets-
vademecum 

Werkelijke 
inrichting 

Foto (www.googlemaps.com)  

R4 West (incl parallelweg Industrieweg) 

• fietssnelweg/hoofdfietsroute 

• R4 West: Primaire weg type I 

• Industrieweg: Lokale weg type III 

• R4 West: 70km/u en 90km/u 

• Parallelweg: 50 km/u 

Vrijliggende 
fietsweg 3 á 
4m breed 

R4 West: 
Aanliggend 
niet-verhoogd 
fietspad < 1m 
breed 
Parallelweg: 
Fietsers 
gemengd 

 

 
Spoorlijn L58 

• Fietssnelweg 

• / 

• / 

Vrijliggende 
fietsweg 3 á 
4m breed 

Onbestaand / 

Zeeschipstraat 

• BFF 

• Secundaire weg type II 

• 70 km/u 

Vrijliggende 
fietspaden 
1,75m breed 

Aanliggend 
niet-verhoogd, 
<1m breed 

 

Christoffelweg  

• BFF 

• Secundaire weg type II 

• 70 km/u 

Vrijliggende 
fietspaden 
1,75m breed 

Aanliggend 
niet-verhoogd, 
<1m breed 

 
Evergemsesteenweg 

• BFF 

• Lokale weg type IIa 

• 50km/u 

Aanliggend 
verhoogde 
fietspaden 
1,75m breed 

Aanliggend 
niet-verhoogd, 
<1m breed 
(herinrichting 
reeds 
voorzien, zie 
3.11.1) 

 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Schouwingstraat- Heinakker  

• BFF 

• Lokale weg type III 

• 50 km/u 

Aanliggend 
verhoogde 
fietspaden 
1,75m breed 

Fietsers 
gemengd 

 
 

2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

De woonstraten Schouwingstraat en Evergemsesteenweg en de Industrieweg beschikken over een 
voetpad, de R4 West, Christoffelweg en Zeeschipstraat niet.  
 
Er zijn op beide lichtengeregelde kruispunten slechts één voetgangersoversteek voorzien. Ter hoogte 
van de Evergemsesteenweg kruisend over R4 aan westelijke zijde, ter hoogte van de Zeeschipstraat 
kruisende over R4 aan oostelijke zijde. 
 
De noodzaak voor 
voetgangersinfrastructuur is het 
grootste ten westen van spoorlijn L58, 
waar de functies op een meer lokaal 
niveau belangrijk zijn (zie ook 
ruimtelijke analyse). Zo blijken er veel 
voetgangers over te steken aan de 
tramkruising van de R4. Dit zijn veelal 
werknemers of mensen die bij de 
VDAB een opleiding volgen die met 
tram 1 tot Wondelgem Industrieweg 
reizen en vervolgens R4 moeten 
kruisen. Deze maken veelal gebruik 
van de tramkruising om zo niet te 
moeten omwandelen tot aan het 
kruispunt met de 
Evergemsesteenweg. 

 

Figuur 50: Overstekende voetgangers aan de 

tramkruising over R4 (www.googlemaps.com) 

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Ter hoogte van de Liefkensstraat is de parkeervraag voornamelijk gekoppeld aan de tramhalte. Deze 
P&R bestaat vandaag uit een 65-tal parkeerplaatsen en wordt goed gebruikt.  
De Evergemsesteenweg en de Schouwingstraat beschikken over langsparkeerplaatsen. In de 
Evergemsesteenweg worden deze goed gebruikt, in de Schouwingstraat iets minder. 

2.6 GOEDERENTREIN VERKEER  

Er loopt een aftakking van goederenspoorlijn L55 onder R4 West door ten oosten van de 
Zeeschipstraat. Deze aftakking is een doodlopende spoorlijn die het bedrijventerrein Industrieweg 
langs de kade aan de Ringvaartbrug ontsluit.  

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro. Ter hoogte van de Ringvaartbrug stopt de haven van Gent, de Ringvaart is enkel 
toegankelijk voor binnenschepen. Het vaarvenster is hier momenteel 7m x 35m. Bij een eventuele 
vernieuwing van de brug kan een verhoging of verbreding wenselijk zijn. Hiervoor zijn verdere 
afspraken met W&Z nodig. 

http://www.googlemaps.com/
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2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

In de periode 2011-2013 gebeurden 47 ongevallen ter hoogte van de knoop W9, dit leidde tot 6 
zwaargewonden en 65 lichtgewonden.  

 
 

Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal doden Aantal 
zwaargewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

 

R
4
x
T

ra
m

k
ru

is
in

g
 

R
4
x
E

v
e

rg
e
m

s
s
tw

g
 

R
4
x
Z

e
e

s
c
h

ip
s
tr

a
a
t 

T
o

ta
a
l 
W

9
 

R
4
x
T

ra
m

k
ru

is
in

g
 

R
4
x
E

v
e

rg
e
m

s
s
tw

g
 

R
4
x
Z

e
e

s
c
h

ip
s
tr

a
a
t 

T
o

ta
a
l 
W

9
 

R
4
x
T

ra
m

k
ru

is
in

g
 

R
4
x
E

v
e

rg
e
m

s
s
tw

g
 

R
4
x
Z

e
e

s
c
h

ip
s
tr

a
a
t 

T
o

ta
a
l 
W

9
 

R
4
x
T

ra
m

k
ru

is
in

g
 

R
4
x
E

v
e

rg
e
m

s
s
tw

g
 

R
4
x
Z

e
e

s
c
h

ip
s
tr

a
a
t 

T
o

ta
a
l 
W

9
 

R
4
x
T

ra
m

k
ru

is
in

g
 

R
4
x
E

v
e

rg
e
m

s
s
tw

g
 

R
4
x
Z

e
e

s
c
h

ip
s
tr

a
a
t 

T
o

ta
a
l 
W

9
 

2011 2 9 10 21 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 6 4 11 15 30 

2012 1 3 9 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 18 

2013 1 6 6 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 17 

2011-
2013 4 18 25 47 0 3 2 5 0 0 0 0 0 3 3 6 6 28 31 65 

Tabel 2: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. W9 (bron: MOW, eigen verwerking) 
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2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Verkeerstellingen 

2.9.1.1 Telling 2013 

In november 2013 werden tellingen uitgevoerd aan beide kruispunt R4 x Evergemsesteenweg en 
Zeeschipstraat. Deze kruispunttellingen geven een goed beeld van de verkeersdrukte op beide 
kruispunten. Doordat de kruispunttellingen niet aan elkaar gelinkt zijn (geen HB-onderzoek) kan uit de 
tellingen niet gehaald worden hoeveel verkeer een lokale relatie legt en de R4 enkel uit noodzaak 
gebruikt (vb. Industrieweg – Zeeschipstraat of Christoffelweg – Evergemsesteenweg).  
 
Ter hoogte van het oostelijke kruispunt is het verkeer in de zijstraten niet ondergeschikt aan het 
verkeer op de R4 West. R4 West verwerkt op de drukste tak, op het drukste moment 1899 pae, de 
Christoffelweg zit aan 1348 pae en de Zeeschipstraat aan 1094 pae.  
Tijdens de ochtendspits is er naast het doorgaand verkeer op R4 West een dominante stroom van de 
Christoffelweg naar R4 West – E40 (672 pae) en de Zeeschipstraat (619 pae).  
Tijdens de avondspits is er naast het doorgaand verkeer op R4 West een dominante stroom van de 
Zeeschipstraat naar de Christoffelweg (446 pae), van Christoffelweg naar R4 West – E40 (406 pae). 
Er doen zich zowel tijdens de ochtendspits als avondspits grote linksafbewegingen voor die het 
kruispunt sterk belasten. De grootste linksafbeweging doet zich voor tijdens de avondspits van R4 
West – E40 naar Christoffelweg (324 pae), gevolgd door verkeer linksaf van de Zeeschipstraat naar 
R4 West – E40 (271 pae).  
 

 

Figuur 51: Kruispunttelling R4 x Christoffelweg-Zeeschipstraat 
 
Ter hoogte van het westelijke kruispunt is het verkeer in de zijstraten wél ondergeschikt aan het 
verkeer op de R4 West. R4 West verwerkt op de drukste tak, op het drukste moment 1648 pae, de 
Evergemsesteenweg zit aan 759 pae en de Industrieweg aan 378 pae.  
Tijdens de ochtendspits is er naast het doorgaand verkeer op R4 West een grote verkeerstroom van 
de Christoffelweg naar R4 West – E40 (672 pae) en de Zeeschipstraat (619 pae).  
Tijdens de avondspits is er naast het doorgaand verkeer op R4 West een dominante stroom van de 
Evergemsesteenweg naar R4 West richting Zelzate (319 pae) én R4 West – E40 (294 pae) en van R4 
West – Zelzate naar de Evergemsesteenweg (290 pae). 
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Tijdens de avondspits valt naast het doorgaand verkeer op R4 West voornamelijk de 
rechtsafbeweging Evergemsesteenweg – R4 West – Zelzate op (487 pae) ook het verkeer 
Industrieweg – R4-Zelzate (282 pae)8 en het verkeer R4 – Zelzate – Evergemsesteenweg (300 pae) is 
niet te onderschatten. 
 

 

Figuur 52: Kruispunttelling R4 x Industrieweg - Evergemsesteenweg 
 

2.9.1.2 Telling 2016 

In september 2016 zijn nieuwe tellingen gebeurd van de R4 met Evergemsesteenweg en 
Zeeschipstraat. Er is geteld op dinsdag, vrijdag en zaterdag. De dinsdag gaf de hoogste intensiteiten 
en wordt hieronder weergegeven. 
 

 

                                                      
8 Een deel van dit verkeer is mogelijk sluipverkeer de file op R4 West mijdt via de industrieweg.  
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Figuur 53: Kruispunttelling W9 - OS 

 

Figuur 54: Kruispunttelling W9 - AS 
 
De tellingen geven een totaal ander beeld dan de tellingen van 2013. Bepaalde stromen nemen toe, 
andere dalen, de totale intensiteiten liggen dichter bij elkaar. De ochtendspits is sinds 2013 met 2,6% 
afgenomen terwijl de avondspits met 5,1% is toegenomen. 
 

  2013 2016 toename tov 2013 

Totale intensiteiten IN OS 5334 5195 -2,6% 

Totale intensiteiten IN AS 5195 5459 5,1% 

Tabel 3: globale intensiteiten 2013 vs 2016 
 
Onderstaande fietsers en voetgangers werden geteld tijdens de dinsdagochtendspits en -avondspits. 
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2.9.2 Modelberekeningen 

Onderstaande HB-matrix geeft een relatie weer tussen de verschillende zijstraten van de R4 en R4 
West volgens het macromodel 2020. Hierbij wordt dus een ophoging van het verkeer mee in rekening 
genomen. 9  
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van 

Industrieweg 0 0 88 0 11 29 

Christoffelweg 12 0 107 406 112 660 

R4 West Zelzate 53 86 0 911 136 449 

R4 West Gent 0 271 1047 0 80 263 

Evergemsesteenweg 74 245 540 113 0 7 

Zeeschipstraat 77 440 623 111 5 0 

Tabel 4: HB-matrix ochtendspits knoop W9 (macromodel 2020) 

                                                      
9 Opgelet! Deze HB-matrix is tot stand gekomen bij een doorrekening van een tussentijds 
voorkeursscenario van knoop W9 (één grote rotonde aan Zeeschipstraat met 6 takken: Christoffelweg, 
op- en afrit richting Zelzate, Zeeschipstraat, afrit komende van Gent, Evergemsesteenweg en oprit 
richting Gent). Een keuze voor een andere knoop kan deze verkeersstromen beperkt doen 
veranderen. De grote lijnen zouden echter dezelfde moeten zijn. Deze HB-matrix is een vertaling van 
variant 9 van de modeldoorrekeningen 2020. 
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Figuur 55: Visualisatie verkeersstromen macromodel 2020 ochtendspits 
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van 

Industrieweg 0 43 54 0 87 195 

Christoffelweg 0 0 14 342 91 380 

R4 West Zelzate 46 93 0 1838 533 673 

R4 West Gent 0 396 998 0 99 663 

Evergemsesteenweg 60 463 150 17 0 86 

Zeeschipstraat 10 619 325 231 0 1 

Tabel 5: HB-matrix avondspits knoop W9 (macromodel 2020) 
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Figuur 56: Visualisatie verkeersstromen macromodel 2020 avondspits 
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2.10 EVALUATIE VERKEERSSTROMEN  

De intensiteiten komende uit het macromodel zijn verschillend t.o.v. de tellingen 2016 die op hun beurt 
erg verschillende zijn van de tellingen van 2013. In grote lijnen wordt globaal wel een toename van het 
verkeer waargenomen. Bepaalde takken blijken volgens het macromodel 2020 echter lager te zijn dan 
in de tellingen. Dit kan op verschillende manieren verklaard worden (toename van verkeer richting een 
bijkomstig ontwikkeld Industriegebied, sluipverkeer in de huidige situatie…). Zowel de tellingen als het 
macromodel hebben onvolmaaktheden. In de verdere analyses wordt het macromodel 2020 als basis 
gebruikt om concepten te evalueren. 

 

Tabel 6: vergelijking macromodel 2020 vs tellingen 2013 en 2016 
 
Toekomstig doorgaand verkeer op R4 West zal in tunnel onder de Evergemsesteenweg en 
Zeeschipstraat door gaan. Op maaiveld zal de uitwisseling tussen de lokale wegenis gebeuren en de 
uitwisseling met de R4 West.  
  
 
De verkeersstromen uit het macromodel kunnen bijgevolg opgedeeld worden in 3 groepen: 

• Doorgaand verkeer:  
o Verkeer op R4 West dat geen relatie heeft met de knoop. 
o Dit verkeer zal in de toekomstige knoop in tunnel onder de knoop W9 door gaan. 

• Lokaal verkeer:  
o Verkeer zonder relatie met R4 West dat van een zijstraat van R4 West naar een 

andere zijstraat van R4 West wenst (vb. verkeer tussen Evergemsesteenweg en 
Christoffelweg) 

o Dit verkeer hoeft het op- en afrittencomplex niet te gebruiken. 

• Uitwisselingsverkeer:  
o Verkeer dat uitwisselt tussen R4 West en één van de zijstraten 
o Dit verkeer zal het toekomstige op- en afritten complex gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 

ingaande 
intensiteiten 

2013 2016 model 2020 (rotonde) 
 

model tov 2013 model tov 2016 

OS AS OS AS OS AS 
 

OS AS OS AS 

ZSS 683 960 813 829 1256 1186 
 

83,9% 23,5% 54,5% 43,1% 

Chr 1348 841 1163 897 1297 827 
 

-3,8% -1,7% 11,5% -7,8% 

Eve 692 759 784 925 979 776 
 

41,5% 2,2% 24,9% -16,1% 

            
Uitgaande 
intensiteiten 

2013 2016 model 2020 (rotonde) 
 

model tov 2013 model tov 2016 

OS AS OS AS OS AS 
 

OS AS OS AS 

ZSS 1094 694 876 579 1408 1998 
 

28,7% 187,9% 60,7% 245,1% 

Chr 581 926 662 847 1042 1614 
 

79,3% 74,3% 57,4% 90,6% 

Eve 385 483 366 448 344 810 
 

-10,6% 67,7% -6,0% 80,8% 
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Uitwisselingsverkeer Ochtendspits Avondspits 

Doorgaand verkeer (in tunnel) 1958 pae 28,1% 2836 pae 33,3% 
Lokaal verkeer (geen relatie met R4) 1672 pae 24,0% 2035 pae 23,9% 
Uitwisselingsverkeer  
(gebruikt op- en afrit) 

3326 pae 
47,8% 

3636 pae 
42,7% 

Totaal 6956 pae 100% 8507 pae 100% 

Tabel 7: Overzicht lokale en bovenlokale intensiteiten ter hoogte van de knoop W9 volgens 

macromodel 2020 
 
Door het omvormen van de knoop met een tunnel voor doorgaand verkeer op R4 West wordt 
ongeveer 1/3de van het verkeer uit de knoop gehaald. Het verkeer dat uitwisselt ter hoogte van deze 
knoop is echter beduidend hoger dan het verkeer doorgaand op R4 West. De knoop blijft dus een 
grote hoeveelheid verkeer verwerken ondanks de ondertunneling voor doorgaand verkeer. 
Afhankelijk van hoe de knoop wordt uitgewerkt, zal ook het lokaal verkeer de knoop W9 verder 
belasten.  
 

Ingaand verkeer (knoop W9 
toekomend) 

Ochtendspits Avondspits 

Lokale wegen (Evergemsesteenweg + 
Industrieweg) 1107 pae 15,9% 1155 pae 13,6% 
Secundaire wegen (Christoffelweg + 
Zeeschipstraat) 2553 pae 36,7% 2013 pae 23,7% 
Primair wegen (R4 West noord + zuid) 3296 pae 47,4% 5339 pae 62,8% 
Totaal 6956 pae 100% 8507 pae 100% 

Tabel 8: Overzicht ingaand verkeer knoop W9 volgens macromodel 2020 
 

Uitgaand verkeer (knoop W9 
wegrijdend) 

Ochtendspits Avondspits 

Lokale wegen (Evergemsesteenweg + 
Industrieweg) 560 pae 8,1% 926 pae 10,9% 
Secundaire wegen (Christoffelweg + 
Zeeschipstraat) 2450 pae 35,2% 3612 pae 42,5% 
Primair wegen (R4 West noord + zuid) 3946 pae 56,7% 3969 pae 46,7% 
Totaal 6956 pae 100% 8507 pae 100% 

Tabel 9: Overzicht weggaand verkeer knoop W9 volgens macromodel 2020 
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DEEL 4 – VISIE 

De knoop W9 is veruit de meest complexe knoop langs R4 West. Hier komen tal van stromen samen: 
grote hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (lokaal en bovenlokaal), verschillende openbaar 
vervoersstromen (trein, tram én bus), verschillende fietsroutes (2 fietssnelwegen en 2 BFF’s) en zelfs 
(in beperkte mate) voetgangers.  
Ook ruimtelijk doet zich hier een ander verhaal voor dan bij de ander knopen. De woningen staan erg 
dicht bij de R4 en tal van lokale en regionale handelszaken worden via deze knoop (indirect) 
ontsloten. 
 
Het samenkomen van al deze verkeersstromen vraagt om een integrale aanpak van deze knoop. 
Onderstaande visie wordt uitgewerkt bij de knoop W9: 
 
Verkeersafwikkeling 
De intensiteiten die voorspeld worden bij de knoop W9 zijn erg hoog. Een absolute garantie dat er 
nooit file zal ontstaan op deze knoop is niet realistisch en zou een bombastisch op – en 
afrittencomplex betekenen dat ruimtelijk niet inpasbaar is. Wel is het de ambitie om fileterugslag naar 
R4 West (primaire wegen) uit te sluiten én een scenario te vinden dat toch voldoende 
afwikkelingskwaliteit kan bieden voor de overige takken (lokale en secundaire wegen) van het 
kruispunt. Later bij de evaluatiecriteria wordt gepreciseerd hoe dit concreet bedoeld wordt. 
Bij keuzes omwille van verkeersafwikkeling dient uiteraard ook de verkeersveiligheid als 
basisuitgangspunt in acht genomen worden.  
 
Ondersteuning wegencategorisering 
De knoop brengt bovenlokaal (doorgaand verkeer op R4 – primaire weg type I), regionaal (verkeer 
van Zeeschipstraat/Christoffelweg-Secundaire weg type II) en lokaal verkeer (Evergemsesteenweg en 
andere) samen. De inrichting (vormgeving, keuzes inzake doorstroming…) van de knoop dient in de 
mate van het mogelijke de rangorde in dit verkeer te ondersteunen.  
 
Potenties uitbouw transferium 
Ter hoogte van de knoop W9 komen verschillende vervoersmodi samen (hoogwaardig fietsnetwerk, 
autoverkeer, tram, bus en trein). Een toekomstvisie van deze knoop met inpassing van al deze modi 
behoort niet tot de doelstellingen van het ontwerp dat op korte termijn gerealiseerd wordt. Wel mag 
deze knoop de potenties voor de uitbouw van zulk transferium niet ontnemen. Er dient met ander 
woorden maximaal ruimte behouden worden in het ontwerp voor P&R, busstation, treinstation… 
In bijlage is een interpretatie van De Lijn en MOW omtrent dit Transferium opgenomen. Belangrijke 
elementen die hierin naar voor komen zijn: 

• Visibiliteit van het openbaar vervoer 

• Vlotte overstapmogelijkheden 

• P&R (standpunt De Lijn: minimaal verdubbelen capaciteit vs standpunt MOW: beperken om 
geen aanzuigeffect te krijgen) 

• Opladen met functies complementair aan de bestaande omgeving. 

• Toekomstige mogelijkheden van ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving 
(doorgroeiscenario’s) niet hypothekeren 

 
Doorstroming openbaar vervoer 
Zowel buslijnen als tramlijnen kruisen de R4 ter hoogte van deze knoop. Een vlotte doorstroming en 
concurrentiële routetijden ten opzichte van gemotoriseerd verkeer zijn hier belangrijk. 
 
Fietsers 
De fietssnelweg R4 West wordt in het kader van het project R4WO vervolledigd. Ook ter hoogte van 
knoop W9 wordt vlotte en veilige fietsinfrastructuur nagestreefd.  
Ter hoogte van de knoop W9 kruist ook de fietssnelweg L58 Gent-Eeklo. Een vlotte uitwisseling en 
langspassage langs deze fietssnelwegen is van belang.    
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Ruimtelijke kwaliteit 
Aangezien deze knoop een belangrijke toegangspoort is tot de stad is ook de ruimtelijke kwaliteit op 
maaiveldniveau niet onbelangrijk bij de verdere vormgeving van de knoop. 
Op korte termijn betekent dit vooral met de beperkt beschikbare ruimte een maximaal ruimtelijke 
meerwaarde realiseren. Op lange termijn kan dit mee bekeken worden met een aantal langsliggende 
gronden buiten het projectgebied R4WO. Een concrete visie hieromtrent wordt de komende maanden 
(2de helft 2017) door de stad uitgewerkt. 
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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 W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat: 

• W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat wordt voorzien als kruising mét uitwisseling. 

• Er wordt maximaal binnen de reservatiestrook van het gewestplan gewerkt. 

• De bereikbaarheid van te behouden privépercelen (landbouwpercelen, woningen...) moet 
gegarandeerd blijven. 

• Een optimale landschappelijke inpassing van de knoop 

• Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes. 

• Bij het ontwerp worden de principes van handboeken en vigerende vademeca gevolgd.  

• Bij het ontwerp van de knoop wordt aangenomen dat de Sifferverbinding er niet op korte of 
middellange termijn komt. Het functioneren van de knoop moet dus afgestemd zijn op een 
wegennet zonder Sifferverbinding.  

• Er dient voldoende aandacht te gaan naar een ruimtelijke inpassing van de knoop die niet 
enkel infrastructureel gericht is. Deze knoop wordt als een belangrijke toegangspoort tot de 
stad gezien waar veel modi samenkomen. 

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Naast een aantal duidelijk ruimtelijke uitgangspunten (zie voorgaande punt), dient bij de herinrichting 
van W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat ook rekening te worden gehouden met volgende 
ruimtelijk-planologische voorwaarden: 

• In de mate van het mogelijk dient het westelijk deel van de knoop te voorzien op een 
multimodale verknoping van spoor, tram, bus, fiets en auto (P&R). De precieze invulling maakt 
geen onderwerp uit van dit project. 

• Er dient ruimte voorzien te worden voor tramterminus ter hoogte van de knoop W9. 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop W9 – 
Evergemsesteenweg-Zeeschipstraat van belang: 

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

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

• Het ontwerp van de knoop dient maximaal de wegencategorisering te ondersteunen. 

• In afwachting van een lange termijn visie/ masterplan dient alvast voldoende ruimte voorzien 
worden voor een P&R ter hoogte van de tram en bushaltes aan de R4 x Evergemsesteenweg 

• Ter hoogte van de knoop W9 wordt (in tegenstelling tot de andere delen van R4 West) met 
een ontwerpsnelheid van 100 km/u rekening gehouden. 

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

• De tramhalte ter hoogte van de knoop W9 dient optimaal toegankelijk en leesbaar te zijn voor 
de gebruikers. Indien ruimtelijk mogelijk wordt de tramhalte losgekoppeld aan de tramterminus 
zodat geen verwarring kan ontstaan over de eerstvolgende vertrekkende tram. 
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4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

• Nieuwe fietsinfrastructuren dienen aangelegd te worden conform onderstaande richtlijnen 
o Ontwerpsnelheid – bochtstralen fietssnelweg  

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

o Fietssnelweg Minimaal 3m breed. 
o Materiaal: asfalt 
o Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogteverschil met een begrenzing 

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

• Inzake hellingsgraden voor gemotoriseerd verkeer wordt uitgegaan van volgende waarden: 
o R4 West max 4%, wenselijk 3%. 
o wegen en op- en afritten: max 5%. 

• 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.  

• Knoop dient zo ontworpen worden zodat ergens een vlotte passage met vrije hoogte van 
5,70m gegarandeerd is (afhankelijk van de uit te werken scenario’s kan deze vrije hoogte in 
de tunnel en/of op maaiveld voorzien worden). 

• De knoop moet voorzien worden op uitwisseling van uitzonderlijk transport type G2 (zonder 
hindernissen) én G3 (met overrijdbare/wegneembare hindernissen) tussen R4 West en de 
Zeeschipstraat-Christoffelweg en burgerlijke bouwklasse TEUV1: 1800/200, TEUV2:1200/150. 

• Er wordt in het verder project van R4WO in principe geen rekening gehouden met de 
Sifferverbinding. Wanneer met een minimale financiële impact een inspanning kan genomen 
worden die een mogelijk Siffertracé ten goede komt, kan dit echter wél voorzien worden (vb. 
het voorzien van een vluchtstrook in de tunnel W9 die in de toekomst een 3de rijstrook kan 
worden ten voordele van de uitwisseling van verkeer van en naar de sifferverbinding). Ook 
dienen bij het afwegen van scenario’s de impact op realiseerbaarheid van de Siffer in acht 
genomen worden. 

• Er wordt voor het lengteprofiel hellingspercentages van maximaal 4%, wenselijk 3% 
gehanteerd voor R4 West. T.h.v. knoop W9 – Zeeschipstraat wordt 4% voorzien omwille van 
ruimtelijke inpasbaarheid (zie ook R4 West meso).  

• Onderstaande vrije hoogtes dienen minimaal gehanteerd worden: 
o Spoorlijn L58: vrije hoogte op maaiveld van minimaal 4,65m, wenselijk 5m10 
o Aftakking spoorlijn L55: 4,8m 
o Ringvaart: bestaande vrije hoogte handhaven10 

• Elia Mast: minimaal 5m tussen rijweg of bouwkundige constructie en pylonen. Afstand tot 
luchtlijnen geen probleem ter hoogte van spoorbrug (nabij mast). Indien eventuele bruggen ter 
hoogte van Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg, afstand tot luchtlijnen te controleren. 

• Minimum bochtstraal tramsporen: 50 m  
• Aantal bochten voor tramsporen in het ontwerp minimaliseren 

 
 

                                                      
10 Bespreking met W&Z over eventuele ophoging nog lopende. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Wegens de complexheid van de knoop en de expliciete vraag om het concept van het raamplan 
verder te onderzoeken samen met tal van nieuwe concepten, werden onderzoeken uitgevoerd en 
vergaderingen gehouden met de betrokken actoren. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven 
van hoe tot het weerhouden voorkeursconcept werd gekomen. 
 
Inleidend worden enkele randvoorwaarden die los van het weerhouden concept staan onderzocht. De 
resultaten hiervan zijn bij alle mogelijke concepten dezelfde.  
Vervolgens worden de doelstellingen gedefinieerd in Deel 1 vertaald naar evaluatiecriteria. Deze 
evaluatiecriteria werden afgetoetst aan de verschillende concepten en weerhouden scenario’s. 
 
In eerste fase werden tal van concepten onderzocht. Een eerste evaluatie hiervan leidde tot een 
selectie van enkele scenario’s die verder onderzocht werden en op intensiteiten werden geëvalueerd. 
Tenslotte werden nog enkele aanvullende ontwerpopgaven bekeken bij een verdere verfijning van de 
weerhouden scenario’s. 

1 INLEIDENDE RANDVOORWAARDEN 

1.1 ONTSLUITING EURO CARO 

Euro Caro, een tegelbedrijf, is 
ontsloten via de Schouwingstraat. 
Regelmatig moeten vrachtwagens 
deze site bereiken. De 
Schouwingstraat is een woonstraat 
mét gemengd tramverkeer.  
Bijkomstig wordt via de 
Schouwingstraat een nieuwe KMO-
zone ontsloten. De wegeniswerken 
hiervoor zijn reeds uitgevoerd en 
zichtbaar op luchtfoto.  
 

 

Figuur 57: luchtfoto ontsluiting KMO-zone t.h.v. Euro Caro 
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In het raamplan wordt reeds 
uitgegaan dat de Schouwingstraat 
niet meer aantakt op de knoop met 
de R4, verkeer in de 
Schouwingstraat dient dan via 
Heinakker naar de Christoffelweg 
ontsloten te worden. Voor het 
beperkt aantal woningen in de 
Schouwingstraat vormt dit geen 
probleem. Echter de vrachtwagens 
naar Euro Caro én de nieuwe KMO-
zone kunnen moeilijk onder de 
tramtunnel door. Ook de bochtstraal 
van de site Euro Caro naar de tunnel 
is erg krap.  

 

Figuur 58: Toerit Euro Caro versus tramtunnel 
 

 
Om bij de uitwerking van de concepten maximale vrijheidsgraden te hebben voor de knoop W9, is het 
wenselijk dat Euro Caro en de nieuwe KMO-zone op een andere manier dan de Schouwingstraat 
kunnen ontsloten worden. Onderstaande alternatieven werden overwogen. 
 

Variant Beschrijving Niet weerhouden wegens 

Ontsluiting via 
Ringvaart-weg 

Ten noorden van de site Euro Caro en KMO-zone 
ligt de Ringvaart met dienstpad en 
goederenspoorlijn. Een nieuwe aantakking langs 
hier zorgt voor grote omrijroutes maar routes die 
nauwelijks woonstraten belasten.  

Infrabel kan niet akkoord gaan 
met een nieuwe overweg over 
de goederenspoorlijn. 

Nieuwe weg 
naar 
Industrieweg 

Een nieuwe weg naar de Industrieweg zorgt 
ervoor dat het werkverkeer van en naar de KMO-
zone en Euro Caro via de Industrieweg 
(uitsluitend bedoeld voor ontsluiting 
bedrijvenzone) moet. Zodoende wordt het 
haven/bedrijfsverkeer beter gescheiden van het 
woonverkeer. 

Een nieuwe weg door de 
bestaande perceelsstructuur 
werd reeds door stad Gent 
onderzocht bij opmaak van het 
dossier en niet weerhouden. 

Tabel 10: Ontsluitingsscenario's Euro Caro en KMO-zone 
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Figuur 59: Mogelijke ontsluitingsscenario’s Euro Caro 
 
Conclusie: 
Er werden verschillende alternatieve ontsluitingsscenario’s onderzocht. Een alternatieve ontsluiting 
buiten die van de Schouwingstraat blijkt echter niet realistisch te zijn. Er wordt besloten dat Euro Caro 
en de nieuwe KMO-zone via de Schouwingstraat moeten ontsloten worden. Bijgevolg is het knippen 
van de Schouwingstraat niet wenselijk. Bij voorkeur wordt de Schouwingstraat ondergeschikt 
aangesloten op de Industrieweg en sluit de Industrieweg aan op de knoop W9. 

1.2 ONTSLUITING KIEKENBOSSTRAAT 

De Kiekenbosstraat mét woningen ligt binnen de reservatiestrook van R4 West. Het concept van het 
raamplan betekent een verbreding van de R4 en bijgevolg inname van de Kiekenbosstraat. Via de 
Kiekenbosstraat wordt een achterliggend bedrijf ontsloten. Onderstaande worden de alternatieve 
ontsluitingsscenario’s van dit bedrijf en langsliggende woningen bekeken. 
 

Variant Beschrijving Evaluatie 

1. Nieuwe weg 
door 
natuurgebied 

En nieuwe weg door natuurgebied 
verbindt het bedrijf met de 
Waalbrugstraat. 

Niet te weerhouden wegens moeilijk 
vergunbare wegenis door 
natuurgebied. 

2. Nieuwe overweg 
spoorlijn via 
kade 

De Kiekenbosstraat wordt 
doorgetrokken tot aan de Ringvaart, 
over de goederenspoorlijn.  

Infrabel kan niet akkoord gaan met 
een nieuwe overweg over de 
goederenspoorlijn. 

3. Ontsluiting via 
Viaductstraat 

Een omrijroute wordt voorzien langs 
R4 West via een nieuwe 
onderdoorgang t.h.v. de 
onderdoorgang van het spoor. De 
Kiekenbosstraat wordt via de 
Viaductstraat ontsloten. 

Deze optie is zéér moeilijk 
combineerbaar met een latere 
aantakking naar de Sifferverbinding 
en daarom niet wenselijk. 
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4. Nieuwe weg 
langs R4 West 

De Kiekenbosstraat wordt parallel aan 
R4 West doorgetrokken tot aan de 
Ringvaart over de goederenspoorlijn. 

Infrabel kan niet akkoord gaan met 
een nieuwe overweg over de 
goederenspoorlijn. 

5. Onteigenen 
woningen en 
nieuwe wegenis. 

De woningen binnen de 
reservatiestrook worden onteigend en 
een nieuwe weg wordt aangelegd. 

Indien mogelijk wenselijk om 
woningen te behouden. 

6. Asverschuiving 
R4 West 

R4 West wordt in asverschuiving 
voorzien waardoor de huidige 
Kiekenbosstraat kan behouden blijven. 

Valabele oplossing mits 
onderstaande aandachtspunten: 

• Interactie met Siffer 

• Mast Elia aanwezig aan 
zuidoostzijde 

• Behoud Viaductstraat voor 
ontsluiting Kerkhof 
noodzakelijk. 

Uit verder onderzoek blijkt dat een 
asverschuiving rekening houdend 
met de beschikbare ruimte binnen de 
reservatiestrook en de nodige totale 
breedtes van de op- en afritten mét 
tunnel niet haalbaar is. 

Tabel 11: Ontsluitingsscenario's Kiekenbosstraat 
  

 

Figuur 60: Mogelijke scenario's ontsluiting Kiekenbosstraat 
 
Conclusie: 
Ontsluitingsscenario’s 1, 2 ,3 en 4 worden niet weerhouden. De impact hiervan op het spoor, 
natuurgebied en/of een eventuele latere Sifferverbinding is te groot.  
Scenario 6 werd bij verdere analyse als technisch niet haalbaar bevonden binnen de beschikbare 
ruimte (beperkte reservatiestrook in combinatie met grote bochtstralen op primaire weg).  
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Ontsluitingsscenario’s 5 wordt bijgevolg weerhouden waarbij het wenselijk wordt geacht onteigeningen 
van woningen en delen van percelen zo beperkt mogelijk te houden. 

1.3 TRAMVERBINDING 

In verschillende varianten voor knoop W9 uit vorige 
studies werd een aanpassing van de tram voorgesteld. 
Voorafgaand aan de verdere vormgeving van de knoop 
W9 worden de mogelijkheden voor een aanpassing van 
de tram bekeken. 
Hierbij wordt de focus gelegd op het noordelijk deel van 
het tracé (ten noorden van R4 West), het deel ten 
zuiden zal sterk afhankelijk zijn van het algemeen 
scenario voor de knoop. 
 
Er werden 3 mogelijk routes besproken: 
1. Route via Schouwingstraat 
2. Nieuwe tram tussen spoorlijn en Brico 
3. Nieuwe weg langs noordzijde R4 West en westzijde 

Christoffelweg 
 
Conclusie: 
Wegens beperkingen in bochtstralen en het gebrek aan 
ruimte tussen spoorlijn en Brico en langs de 
Christoffelweg wordt een behoud van de huidige route 
als meest logische bevonden. Dit is tevens de kortste 
route met de zwakste bochten en dus met de snelst 
mogelijk veilige en comfortabele tramsnelheid. 

 

Figuur 61: Routemogelijkheden tram 1 

1.4 SPOORLIJN L58 

Spoorlijn L58 Gent-Eeklo kruist vandaag R4 West met een vrije doorrijhoogte van 4,5m en een 
breedte van 23,8m. Gezien de gewenste infrastructuren die hier nodig worden geacht zal een 
vernieuwing van de spoorbrug noodzakelijk zijn.  
Vanuit passages voor uitzonderlijk vervoer wordt hier wenselijk een nieuw doorrijhoogte van 5,10m 
gerealiseerd, met een absoluut minimum van 4,65m. Dit betekent een verlaging van het huidige 
maaiveld of een ophoging van het spoor. Aangezien er alternatieve routes zijn via de knoop aan de 
N9-Brugsevaart is een vermindering van de vrije hoogte van 5m10 tot 4m65 te verantwoorden. 
 
Een ophoging van het spoor wordt, omwille van het lage hellingspercentage van treinen en de 
beschikbaarheid van het spoor niet wenselijk geacht.  
 

 

Figuur 62: Huidig profiel spoorwegbrug 
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1.5 FIETSSNELWEG L58 

De verschillende betrokken actoren zijn voorstander om de fietssnelweg noord-zuid langs spoorlijn 
L58 te realiseren (daarom niet binnen het project R4WO). Er werd afgewogen de route langs de 
spoorlijn of langs de Zeeschipstraat-Christoffelweg te plaatsen. Om echter fietssnelwegwaardig te zijn 
is een route langs spoorlijn L58 de enige logische keuze (minder op te lossen conflicten, lengteprofiel 
van de spoorlijn kan gevolgd worden…). Uit besprekingen met de betrokken actoren werd een ligging 
ten oosten van de spoorlijn weerhouden aangezien een ligging ten oosten van de spoorlijn beter 
aansluit bij de kernen van Evergem en Sleidinge. 
 
Om te vermijden dat het project R4wo aanzetten van fietsinfrastructuren realiseert terwijl verdere 
fietsinfrastructuur langs spoorlijn L58 ontbreekt, zullen de betrokken actoren (stad Gent, provincie, 
Evergem) dan ook alles in het werk stellen om de fietssnelweg L58 (minimaal ter hoogte van de W9) 
te realiseren in éénzelfde tijdshorizon als het project R4WO. 

1.6 GOEDERENSPOORLIJN 216 

Spoorlijn L216 heeft een grote impact op het lengteprofiel van de R4. Aangezien het lengteprofiel met 
voldoende vrije hoogte boven de goederenspoorlijn passeert en met voldoende vrije hoogte onder het 
maaiveld ter hoogte van de Zeeschipstraat door moet, komt men bij een eerste analyse reeds op 
hellingspercentages boven de 4% uit. Bij een aantal concepten zal het einde en hoogte van het 
tunneldak zodanig aangepast moeten worden dat de hellingsgraad nog verder zal moeten toenemen.  
 
Door de spoorlijn te verplaatsen kan het lengteprofiel opnieuw verder geoptimaliseerd worden en kan 
weer tot een aanvaardbaar hellingspercentage gekomen worden. Onderstaande zaken werden 
hieromtrent afgesproken met Infrabel: 
Goederenspoorlijn 216 moet voldoen aan een vrije hoogte van 4,8m. Het verplaatsen van de spoorlijn  
kàn mits een minimale bochtstraal van 250m voor het spoor kan gehanteerd worden. 
 

 

Figuur 63: Indicatieve verschuivingsmogelijkheid spoorlijn L216 met behoud minimale 

bochtstraal 250m 
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1.7 R4 IN TUNNEL OF VIADUCT 

Het Raamplan gaat uit van een R4 in tunnel. Verkeerskundig is het wenselijk dat de R4 conflictvrij de 
Evergemsesteenweg en Christoffelweg-Zeeschipstraat kruist. Gezien de ruimtelijke context is een 
behoud van de R4 op maaiveldniveau en de lokale wegenis in brug of tunnel niet mogelijk.  
De R4 moet dus in tunnel of viaduct over of onder de knoop. Een viaduct over de wegenis heen zou 
echter ook een viaduct over spoorlijn L58 betekenen. Wat betekent dat het viaduct snel tot meer dan 
11m boven het maaiveld uitkomt. Gezien de ruimtelijke impact van zulk viaduct nabij het Gents 
stedelijk weefsel is dit geen verder te onderzoeken piste. 
 
Conclusie:  
In alle scenario’s wordt uitgegaan dat R4 West onder het maaiveld verdwijnt bij het kruisen van de 
knoop W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat. 
 

1.8 KNIP INDUSTRIEWEG 

Om de doelstelling “maximaal 
scheiden van woon- en werkverkeer” 
te volbrengen kan gekeken worden 
naar een knip van de Industrieweg. 
Dit zou grote voordelen kunnen 
opleveren voor de fietsroutes en 
tramsporen die deze Industrieweg 
moeten kruisen.  
Aangezien verderop ook de 
middenberm op de R4 gesloten wordt 
betekent dit dat het bedrijventerrein 
enkel nog ontsloten wordt via de N9 – 
Brugsevaart, eventueel aangevuld 
met een rechts-in, rechts-uit. 
Omdat de knoop N9-Brugsevaart x 
R4 West vandaag echter niet vlot gaat 
is een eenzijdige ontsluiting van het 
bedrijventerrein via de Brugsevaart 
niet verdedigbaar. 
 
Om bijgevolg een knip aan de knoop 
W9 realistisch te houden, moet 
gekeken worden naar een bijkomend 
op- en afrittencomplex verderop. Dit 
valt echter buiten de scope van het 
project R4WO, zou een grote 
hypotheek leggen op de timing van 
het project en kent veel meer nadelen 
dan voordelen (extra op- en afrit op 
een primaire weg met afwijking op de 
te respecteren tussenafstand tussen 2 
op- en afrittencomplexen, extra hinder 
voor de woningen in Mariakerke en 
Wondelgem…). 
 

 

Figuur 64: Concept 6g: 6-taksrotonde met knip 

Industrieweg  

Een knip van de Industrieweg wordt bijgevolg dan ook niet weerhouden gezien het verschuiven van 
een aantal problemen naar andere knopen. 
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2 EVALUATIECRITERIA KNOOP W9 

In Deel 1 werden de doelstellingen voor deze knoop W9 opgelijst. Hieronder worden ze nog eens 
genummerd herhaald. 

1. 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; 

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

3. Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen; 
4. Vervolledigen van de hoofdroute BFF op R4 West & realisatie van een hoofdroute BFF op 

R4 Oost (tussen knooppunt 4 en Langerbruggestraat); 
5. Aanpassen van het wegbeeld van de doortocht te Zelzate. 
6. Logisch en leesbaar wegbeeld vormen (is in feite hoofddoelstelling 1);  
7. Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen; 
8. Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven; 
9. Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap; 
10. Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving. 
11. Ruimtelijke opwaardering van de knoop (poort tot de stad). 
12. Vlotte verknoping van tram – bus – fiets – auto. 
13. De ontwikkeling van een transferium op lange termijn (buiten het projectgebied) maximaal 

ondersteunen. 
14. De ontwikkeling van een verknoping met de gewenste Sifferverbinding op deze locatie 

niet hypothekeren. 
 
Doelstelling 5 i.v.m. doortocht Zelzate is niet van toepassing voor de knoop W9.  Om de overige 
doelstellingen te evalueren werden onderstaande evaluatiecriteria weerhouden. Deze evaluatiecriteria 
zijn een besluit van verschillende overlegmomenten met de betrokken actoren. Deze evaluatiecriteria 
zullen de basis vormen voor de evaluatie van de verschillende concepten. Een deel van deze 
evaluatiecriteria zullen vertaald worden naar uitsluitingscriteria, wat betekent dat een concept 
uitgesloten wordt indien het hier niet aan voldoet. De andere evaluatiecriteria zullen bij de globale 
evaluatie van de concepten meegenomen worden.  

2.1 RUIMTELIJKE EVALUATIECRITERIA 

2.1.1 Functionele inpasbaarheid 

De knoop moet inpasbaar zijn binnen de gegeven ruimtelijke context. Hier geldt geen GRUP-contour 
maar de reservatiestrook van het gewestplan. De knoop dient maximaal binnen deze reservatiestrook 
gerealiseerd te worden. Waar de knoop toch buiten de reservatiestrook zou komen mag dit niet leiden 
tot extra onteigeningen van woningen die volledig buiten de reservatiestrook liggen. 
 

Evaluatiecriteria 1 

Inpasbaarheid van de knooppuntinfrastructuur zonder woningonteigeningen buiten de 
reservatiestrook. 

2.1.2 Ruimtelijke opwaardering van de publieke ruimte (“poort tot de stad”) 

Zoals reeds aangegeven in de ruimtelijke analyse bestaat het deel ten oosten van de spoorlijn uit een 
vrij infrastructurele omgeving met weinig ruimtelijk potenties. Ten westen van de spoorlijn is de 
ruimtelijke context veel kleinschaliger (woningen dichter bij de R4, kleinschalige handelsfuncties en 
dergelijke). Tevens start hier het stedelijk weefsel van groot Gent (Wondelgem-Mariakerke). De 
invulling van de knoop mag deze dualiteit versterken en dient voornamelijk de ruimtelijke potenties 
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van het westelijk deel (samenkomen van verschillende vervoersnetwerk, kleinschalig wonen en 
dergelijke) verder te versterken. 
 

Evaluatiecriteria 2 

Ruimtelijke impact voor de gebruikers/passanten. 

2.1.3 Ruimtelijke impact op woningen en andere langsliggende functies 

De ruimtelijke impact op de woningen, handelszaken en industriegebouwen nabij de knoop is niet te 
onderschatten. Evaluatiecriteria 1 bespreekt vooral de impact van woningen die verdwijnen. 
Evaluatiecriteria 2 bespreekt de impact van de gebruikers van de knoop. Met dit evaluatiecriteria wordt 
de kwaliteit van de woningen en gebouwen die blijven staan geëvalueerd.  
Door het in tunnel brengen van de R4 wordt een groot deel van de “harde” infrastructuur verborgen 
gehouden. De overige stromen zijn echter niet te onderschatten en zullen in meerdere of mindere 
mate een impact hebben op de langsliggende woningen en andere functies. Het is de bedoeling een 
invulling van de knoop te voorzien op maat van de omgeving. Het voorzien van bruggen voor 
gemotoriseerd verkeer en/of zachte weggebruikers zal een impact hebben op de ruimtelijke beleving 
en kwaliteit van de langsliggende functies. Het is wenselijk deze impact zo minimaal mogelijk te 
houden. 
 

Evaluatiecriteria 3 

Ruimtelijk impact voor de blijvende (niet volledig onteigende) bewoners/handelaars. 

 

2.2 VERKEERSKUNDIGE EVALUATIECRITERIA 

2.2.1 Verkeersafwikkeling 

De knoop ontsluit enkele belangrijke wegen (Evergemsesteenweg, Zeeschipstraat, Christoffelweg) 
voor de ontsluiting van het noordelijk deel van Gent en een deel van het Meetjesland naar de R4 
West. De knoop W8, meer noordelijk gelegen, heeft een meer lokale ontsluitingsfunctie (voornamelijk 
gericht op Evergem), de knoop Brugsevaart meer westelijk gelegen heeft een gelijkaardige functie als 
die van W9 maar ontsluit eerder andere delen van Gent (eerder Mariakerke dan Wondelgem) en een 
ander deel van het Meetjesland.  
Beide knopen Brugsevaart en W9 zijn onderhevig aan files en verliestijden. 
 
De knoop W9 moet de verwachte verkeersstromen, berekend volgens het macromodel 2020 (zie 
eerder), kunnen verwerken zonder lange files én zeker zonder mogelijkheid van terugslag naar R4 
West. Gezien de grote verkeersstromen die hier verwacht worden is dit echter geen evidente opgave. 
 
Er wordt qua verkeersafwikkeling volgend evaluatiecriteria vooropgesteld: 

Evaluatiecriteria 4 

Wenselijk functioneert de knoop zonder dagelijkse files berekend met de intensiteiten van het 
macromodel 2020 zónder rekening te houden met een toekomstige Sifferverbinding. Bij de evaluatie 
wordt dit concreet vertaald naar een belasting van alle delen van de rotonde < 90% tijdens de 
spitsmomenten en een evaluatie van de belasting van de verkeerslichten <100% bij een cyclustijd van 
120s.11 

                                                      
11 Voor rotondes gebeurt de evaluatie de formules van Bovy, voor verkeerslichten wordt de ICU-tool 
gebruikt. 
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2.2.2 Ondersteuning wegencategorisering 

Op de knoop W9 komen tal van wegen met een verschillende categorie samen. Zowel primaire, 
secundaire als lokale wegen verknopen hier. Het is de doelstelling om dit onderscheid in 
wegencategorisering maximaal te ondersteunen. 
 
Deze doelstelling wordt geëvalueerd op 3 punten. De doorstroming op de primaire weg, de algemene 
ondersteuning van de wegencategorisering en het aanzetten tot sluipverkeer. 
 

Evaluatiecriteria 5 

De doorstroming R4 (primaire weg type I) dient maximaal gegarandeerd te worden (zie RSV, 
vermijden van filekans tot max 5%). 

 

Evaluatiecriteria 6 

De vormgeving van de knoop ondersteunt de wegencategorisering. 

 

Evaluatiecriteria 7 

Door de vormgeving van de knoop worden geen ongewenste sluiproutes gecreëerd.  

2.2.3 Scheiden van woon- en werkverkeer 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het raamplan was het scheiden van woon- en 
werkverkeer. Bij de knopen van R4 West en R4 Oost werd gestreefd de knopen maximaal voor een 
bepaalde functie te vrijwaren, zo zijn knopen W2 en W5 quasi uitsluitend voor werkverkeer (verkeer 
van en naar de bedrijventerreinen) in en langs de Gentse Haven. Knoop W8 is dan weer voornamelijk 
voorbestemd voor woonverkeer van en naar de gemeente Evergem. De doelstelling om woon- en 
werkverkeer maximaal te scheiden, wordt ook in het project R4WO onderschreven. 
 
Deze doelstelling is echter moeilijk consequent door te trekken naar knoop W9. De Zeeschipstraat én 
Christoffelweg ontsluiten zowel woongebieden (Gent, Evergem…) als Industriegebieden (Durmakker, 
zuidelijk deel haven). Ook komt de Industrieweg (bedrijventerrein) samen met de Evergemsesteenweg 
(voornamelijk woningen) ter hoogte van R4 West.  
 
Een zuivere opdeling van wegen bestemd voor werk/havenverkeer en voor woonverkeer is niet 
realistisch voor knoop W9. Deze doelstelling blijft echter wel weerhouden en opgenomen als 
evaluatiecriteria. Concepten die dit enigszins ondersteunen zullen positief beoordeeld worden. 
 

Evaluatiecriteria 8 

Woon- en werkverkeer wordt maximaal gescheiden waar mogelijk. 
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2.2.4 Verkeersveiligheid 

Net als alle nieuwe wegenisinfrastructuur moet ook deze knoop ontworpen worden volgens de 
geldende veiligheidsvoorschriften. Dit geldt zowel voor het gemotoriseerd verkeer (bochtstralen, 
redresseerstroken, rijstrookbreedtes, afschermende constructies, obstakelvrije zone, 
zichtafstanden…) als voor zachte weggebruikers (veilige oversteekplaatsen, afzonderlijke 
infrastructuur, conform voorschriften fietsvademecum…). 
 
Tussen verschillende concepten zullen echter verschillen zijn in verkeersveiligheid (vb. aanwezigheid 
van weefstroken, aantal potentiële conflictpunten…). Hierdoor kunnen de verschillende concepten 
verschillend scoren op het criterium veiligheid. 

 

Evaluatiecriteria 9 

Het ontwerp voldoet aan de vigerende verkeersveiligheidsvoorschriften voor alle weggebruikers. 

2.2.5 Voetgangersvoorzieningen op maat van het stedelijk weefsel 

Voetgangers zijn niet toegelaten op primaire wegen. Ook wordt aan de Christoffelweg-Zeeschipstraat 
weinig of geen voetgangers verwacht. In het oostelijk deel van de knoop is de noodzaak voor 
voetgangers infrastructuur vrij beperkt. Alle bewegingen (Christoffelweg – Zeeschipstraat – 
Evergemsesteenweg) moeten echter wel mogelijk zijn. Al dan niet door medegebruik van de 
fietsinfrastructuur.  
In het westelijk deel van de knoop is er wel een hogere nood aan comfortabele, veilige 
voetgangersvoorzieningen om een veilige vlotte bereikbaarheid van de tramhalte, bushaltes, bedrijven 
langs de Industrieweg, woningen en dergelijke te bereiken. 
 
Op vlak van voetgangersvoorzieningen gelden dus onderstaande evaluatiecriteria: 
 

Evaluatiecriteria 10 

Ten oosten van de spoorlijn L58 worden alle verbindingen tussen Evergemsesteenweg, 
Zeeschipstraat en Christoffelweg op een veilige manier mogelijk gemaakt, dit mag (gezien de 
beperkte verwachte voetgangersstromen) door medegebruik van fietsinfrastructuur. 

 

Evaluatiecriteria 11 

Ten westen van de spoorlijn L58 worden alle verbindingen tussen Evergemsesteenweg, 
Schouwingstraat, Industrieweg, Liefkensstraat en de openbaarvervoersvoorzieningen vlot en veilig 
voorzien los van de fietsinfrastructuur. 

 

Evaluatiecriteria 12 

De wegenis in de onmiddellijke omgeving van tram- en bushaltes worden voorzien van veilige en vlot 
toegankelijke voetgangersinfrastructuur die aansluit op de bestaande looplijnen. 
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2.2.6 Vlot en veilige fietsinfrastructuur 

Ter hoogte van de knoop W9 komen tal van fietsroutes samen. Een vlotte en veilige uitwisseling van 
deze fietsroutes met een veilige kruising met gemotoriseerd verkeer wordt vooropgesteld. 
 
Fietsroutes ter hoogte van W9: 

1. Hoofdfietsroute én fietssnelweg R4 West richting Zelzate 
2. Hoofdfietsroute én fietssnelweg R4 West richting Gent 
3. Bovenlokale functionele fietsroute Evergemsesteenweg richting Gent-Wondelgem 
4. Bovenlokale functionele fietsroute Zeeschipstraat richting Gent-Muide 
5. Bovenlokale functionele fietsroute Christoffelweg richting Evergem12 
6. Fietssnelweg L58 (nog onbestaand) richting Evergem – Eeklo 
7. Fietssnelweg L58 (nog onbestaand) richting Gent 

 
Voor R4 West wordt in het project R4WO langs noordzijde de aanleg van een fietssnelweg voorzien. 
Fietsroute L58 is momenteel nog onbestaande ter hoogte van de knoop W9 en wordt niet in het 
project opgenomen. Op lange termijn moet het mogelijk zijn een vlotte aantakking van deze route naar 
R4 West te voorzien, hierbij werd reeds bepaald dat deze ten oosten van spoorlijn L58 zou komen ter 
hoogte van knoop W9. De verbinding Zeeschipstraat-Christoffelweg blijft weerhouden als bovenlokaal 
functionele fietsroute, een fietsroute langs de spoorlijn blijft weerhouden als wenselijk 
toekomstscenario. 
 

 

Figuur 65: Te voorziene fietsrelaties 

                                                      
12 Momenteel is zowel de Christoffelweg als de Schouwingsstraat als BFF geselecteerd waardoor hier 
op korte afstand 2 alternatieven bestaan voor fietsers. Door echter iets uit te zoomen en de te 
verbinden fietsroutes verder dan de Schouwingsstraat te nemen wordt de Schouwingstraat niet in 
deze lijst opgenomen. 
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De fietssnelweg R4 West (1-2) moet zo vlot mogelijk zijn parallel aan R4 West, een omrijroute wordt 
niet wenselijk geacht. Van hieruit moet kunnen aangetakt worden op alle andere routes (3-7). Hierbij 
wordt de uitwisseling 1-6 en 2-7 weinig voorkomend ingeschat, deze moet wel mogelijk zijn maar dit 
mag via een beperkte omrijroute. De uitwisseling 1-7 en 2-6 zal wel belangrijker zijn. De mogelijkheid 
om dit later vlot te voorzien moet meegenomen worden bij het uitwerken van de fietsinfrastructuur. De 
bovenlokale functionele fietsroutes (3,4,5) moeten vlot kunnen aantakken op de fietssnelweg R4 West 
(1-2).  
 
Onderstaande eisen worden gesteld aan de fietsinfrastructuur: 

• Primaire wegen én hun op- en afritten worden steeds ongelijkvloers gekruist. 

• Treinsporen worden steeds ongelijkvloers gekruist. 

• De hoofdfietsroute kruist secundaire wegen ongelijkvloers 

• Lokale wegenis kunnen gelijkgronds gekruist worden, afhankelijk van de uitwerking al dan niet 
in de voorrang of al dan niet beveiligd met verkeerslichten. 

• De kruising van de hoofdfietsroute met de tramsporen wordt met verkeerslichten beveiligd 

• De kruising van de hoofdfietsroute met lokale wegen type III wordt voorrangsgeregeld met de 
fietsroute in de voorrang. 

 
De fietsinfrastructuur ter hoogte van deze knoop kent reeds grote hoogteverschillen met de bruggen 
over de Ringvaart en de brug over spoorlijn L55. Om het fietscomfort niet verder te verslechten dient 
maximaal gekeken te worden of 2 opeenvolgende bruggen niet verbonden kunnen worden door een 
fietsviaduct of dient een zo beperkt mogelijk hoogte verschil nagestreefd te worden d.m.v. kruisingen 
op maaiveldniveau of beperkt verdiepte tunnels.  
 
Bovenstaande bepalingen hebben geleid tot onderstaande evaluatiecriteria: 
 

Evaluatiecriteria 13 

Vlotte veilige fietssnelweg R4 West. 

 

Evaluatiecriteria 14 

 Vlot en veilige verbindingen tussen bovenlokale functionele fietsroutes onderling en met R4 West. 

 

Evaluatiecriteria 15 

Opties openhouden om fietssnelweg spoorlijn L58 aan te sluiten op het fietsnetwerk. 
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2.2.7 Vlot en veilig openbaar vervoer 

Ter hoogte van de knoop W9 komt een tram, een personenspoorlijn én verschillende buslijnen samen. 
Hiervoor is vandaag reeds een P&R voorzien. De spoorlijn heeft hier géén halte, de trams en bussen 
wel. 
 
De invulling van de knoop dient een vlotte overstap tussen auto/fiets en tram/bus te ondersteunen. 
Concreet betekent dit dat de beschikbare ruimte voor een busstation, tramhalte en parkeerplaatsen 
maximaal moet voorzien worden. 
 
Naast een vlotte overstap moeten de trams en bussen hier ook vlot de R4 en andere wegenis kunnen 
kruisen om met een minimum aan verliestijd hun route te vervolgen. 

 

Evaluatiecriteria 16 

Er dienen comfortabele en vlotte overstapmogelijkheden worden voorzien tussen tram/bus enerzijds 
en fiets/auto anderzijds. 

 

Evaluatiecriteria 17 

De doorstroming van de tram ter hoogte van deze knoop dient maximaal te zijn. Verliestijden ter 
hoogte van dit kruispunt moeten tot een minimum herleid kunnen worden. 

 

Evaluatiecriteria 18 

De doorstroming van de bus ter hoogte van deze knoop dient maximaal te zijn. Bij filevorming dienen 
maatregelen genomen te worden om het openbaar vervoer prioritair de knoop te laten passeren. 

2.2.8 Potenties voor een transferium ondersteunen 

Zoals reeds eerder beschreven onderschrijven alle actoren de potenties van de knoop voor verweving 
van de verschillende modi en functies. Een grondige uitbouw van de knoop als transferium behoort 
niet tot de scope van het project R4WO. Wel is het de bedoeling om met de realisatie een ambitieuze 
verknoping van de verschillende modi niet te hypothekeren.  
 
Om deze potenties te evalueren worden 2 evaluatiecriteria meegenomen. 
 
Een eerste evaluatiecriteria beoordeelt het concept op vlak van zijn compatibiliteit met de uitbouw van 
een transferium op/langs deze knoop. De stad Gent zal hier de komende maanden (2de helft 2017) 
een studie voor uitwerken die meer duidelijkheid zal scheppen over de verwachtingen en invullingen 
van de ruimere omgeving van de knoop W9, waaronder het transferium. 
 

Evaluatiecriteria 19 

Op lange termijn worden de opties voor een transferium op of langs deze knoop maximaal open 
gehouden. 

 
Een tweede evaluatiecriteria kijkt naar de ruimte-inname van de harde infrastructuren en de flexibiliteit 
om latere aanpassingen door te voeren in functie van dit transferium. Er moet met andere woorden 
een zo flexibel mogelijk maaiveld ingevuld worden dat later potenties biedt om samen met eventuele 
langsliggende ruimte af te stemmen op het transferium. 
 

Evaluatiecriteria 20 

Op korte termijn wordt een zo groot mogelijke oppervlakte flexibel ingevuld zodat latere aanpassingen 
op het tunneldak beperkte inspanningen vragen.  
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2.2.9 Robuustheid systeem 

De knoop W9 wordt met een tunnel uitgevoerd met op maaiveldniveau een uitwisselingsknoop die erg 
veel verkeer moet kunnen verwerken. Dit betekent dat bij onderhoudswerken en calamiteiten op één 
of meerdere delen van de knoop het functioneren van de knoop ernstig verstoord kan worden. 
Afhankelijk van de uitwerking van de tunnel én de mogelijkheid om omrijroutes te voorzien, is het 
verkeersnetwerk al dan niet robuuster om met deze calamiteiten overweg te kunnen. 
 

Evaluatiecriteria 21 

Er wordt gestreefd naar een robuust systeem. 

2.3 TECHNISCHE EVALUATIECRITERIA 

2.3.1 Kostprijs 

De kostprijs van de knoop W9 zal gezien de lange tunnel die reeds voorzien werd in het raamplan een 
pak hoger liggen dan het gemiddelde van de te realiseren knopen. Gezien het belang van de knoop 
zowel voor gemotoriseerd verkeer als openbaar vervoer en zwakke weggebruikers worden hogere 
ambities aan deze knoop vooropgesteld (dit zal wellicht ook hogere kosten met zich meebrengen). 
Het is echter niet de bedoeling de tunnel extensief te verlengen of andere erg dure maatregelen te 
nemen binnen de knoop. 
 

Evaluatiecriteria 22 

De knoop W9 wordt voorzien met een hoger ambitieniveau. Extra kosten moeten echter wel een 
duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van de gestelde doelstellingen. 

2.3.2 Interferentie met Sifferverbinding 

De Sifferverbinding wordt niet binnen het project R4WO gerealiseerd, noch wordt verwacht dat dit 
binnen dit en 30 jaar zal gerealiseerd worden. Een eerdere doelstelling stelt dat de knoop W9 moet 
functioneren zonder Sifferverbinding. Het is echter niet de bedoeling de Sifferverbinding volledig te 
hypothekeren.  
Kleine maatregelen die geen grote meerkost met zich meebrengen maar wel reeds inspelen op een 
latere Sifferverbinding worden wenselijk voorzien.  
 

Evaluatiecriteria 23 

In de mate van het mogelijke beperkt rekening houden met toekomstige Sifferverbinding om deze niet 
te hypothekeren. 

2.3.3 Timing en proces 

Er wordt bij voorkeur een concept weerhouden dat met een minimum aan weerstand kan gerealiseerd 
worden. Concepten die extra processen noodzaken die de timing in gedrag kunnen brengen worden 
best vermeden. Prosessen die de timing van het project in gedrang kunnen brengen zijn onder andere 
risicovolle onteigeningsprocedures (onteigeningen buiten de reservatiestrook) en de opmaak van 
nieuwe RUP’s (al dan niet met voldoende draagkracht bij de bevolking). 
 

Evaluatiecriteria 24 

Extra processen (onteigeningsprocedures, RUP’s …) die de timing van het project in gedrag kunnen 
brengen. 
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2.3.4 Noodzaak vernieuwing Ringvaartbrug 

Een concept dat een vernieuwing van de Ringvaartbruggen vereist zal een extra financiële impact 
hebben ten opzichte van een concept dat geen vernieuwing vereist.  
Los van het concept is een vernieuwing van de Ringvaartbrug in functie van uitzonderlijk transport 
sowieso wenselijk. Dit evaluatiecriterium zal bijgevolg niet doorslaggevend werken bij de opmaak van 
een keuze. 
 

Evaluatiecriteria 25 

Noodzaak voor vernieuwing Ringvaartbrug. 

2.3.5 Tunnelveiligheid 

Een belangrijk aandachtspunt voor een tunnel van enkele honderden meters lang is tunnelveiligheid. 
Er wordt een werkgroep tunnelveiligheid opgestart om de randvoorwaarden hieromtrent te bepalen. In 
het concept kunnen echter al een aantal verschillen impact hebben op te nemen extra 
voorzorgsmaatregelen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn weefbewegingen, in- en of  
uitvoegbewegingen in of kort voor de tunnel. De verdere uitwerking hiervan gebeurt in projectnotafase. 
 

Evaluatiecriteria 26 

Impact concept op tunnelveiligheid. 
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2.4 SAMENVATTING EN PRIORITISERING 

Bovenstaande evaluatiecriteria werden afgestemd met de betrokken actoren.  
Hiervan werden 3 evaluatiecriteria als uitsluitingscriteria geselecteerd.  Een concept dat aan één of 
meerdere uitsluitingscriteria niet voldoet, wordt niet mee opgenomen bij de verdere evaluatie.  
 

Uitsluitingscriteria 

1 Inpasbaarheid (binnen reservatiestrook zonder extra woningonteigeningen). 

4 Verkeersafwikkeling absoluut voldoende. 

9 Verkeersveilig ontwerp. 

Evaluatiecriteria 

1 Mate van inname van private percelen voor de realisatie van de knooppuntinfrastructuur 

2 Ruimtelijke impact voor de gebruikers/passanten. 

3 Ruimtelijk impact voor de blijvende bewoners/handelaars (effecten van onteigeningen zijn in 1 
meegenomen) 

4 Verkeersafwikkeling 

5 Wegencategorisering – doorstroming primaire weg. 

6 Ondersteuning wegencategorisering 

7 Sluipverkeer ontmoedigen 

8 Scheiden woon- werk verkeer. 

9 Verkeersveilig ontwerp 

10 Voorzien van een veilige voetgangersvoorzieningen ten oosten van spoorlijn L58. 

11 Maximale voetgangersinfrastructuur ten westen van spoorlijn L58. 

12 Veilige en vlot toegankelijke voetgangersinfrastructuur ter hoogte van openbaar vervoerhaltes. 

13 Vlotte veilige fietssnelweg R4 West. 

14 Vlot en veilige verbindingen tussen bovenlokale functionele fietsroutes onderling en R4 West. 

15 Opties openhouden om fietssnelweg spoorlijn L58 aan te sluiten op het fietsnetwerk. 

16 Vlotte overstapvoorzieningen tram/bus – fiets/auto. 

17 Doorstroming openbaar vervoer - TRAM 

18 Doorstroming openbaar vervoer - BUS 

19 Op LT opties transferium openhouden. 

20 Op KT zo groot mogelijk beschikbare oppervlakte reserveren voor een toekomstig transferium 
(wordt in studie van stad Gent verder uitgeklaard wat hier precies onder verstaan wordt). 

21 Robuustheid systeem 

22 Extra kosten in relatie tot meerwaarde. 

23 Interferentie Sifferverbinding 

24 Noodzaak voor extra processen die de timing in gedrang kunnen brengen. 

25 Noodzaak voor vernieuwing Ringvaartbrug. 

26 Impact concept op tunnelveiligheid. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 85 | 173 

 

3 EERSTE SELECTIE CONCEPTEN O.B.V. UITSLUITINGSCRITERIA 

 
Er werden in de loop van het proces tal van concepten besproken. Onderstaand worden alle 
besproken concepten kort toegelicht en meteen geëvalueerd op basis van de 3 uitsluitingscriteria. 
Sommige van deze concepten kwamen erg uitgebreid aan bod, anderen werden snel weggeschreven.  
 
De concepten worden onderstaand geëvalueerd op 3 uitgangspunten: 

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

• In geval van rotonde: max belasting van alle takken van de rotonde tot 90% (evaluatie 
met Bovy)13 

• In geval van verkeerslichten: max belasting van de capaciteit van het verkeerslicht tot 
100% bij een cyclustijd van 120s (evaluatie met ICU). 

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

2. Ruimtelijke inpasbaarheid: De inrichting van de knoop dient maximaal voorzien te worden 
binnen de reservatiestrook, innames buiten de reservatiestrook mogen niet leiden tot extra 
gebouwonteigeningen. 

3. Verkeersveiligheid: Het ontwerp voldoet aan de vigerende verkeersveiligheidsvoorschriften 
voor alle weggebruikers. Op conceptniveau is dit echter een criteria dat moeilijk in de 
evaluatie kan meegenomen worden. Enkele concepten houden echter meteen grotere risico’s 
in dan anderen.  

3.1 CONCEPT RAAMPLAN 

Het raamplan voorziet dat de R4 in tunnel onder de Evergemsesteenweg en Zeeschipstraat door gaat. 
Uitwisseling tussen R4 en lokale wegenis gebeurt gespreid met een oostelijke op- en afrit richting 
Zelzate ten oosten van de Zeeschipstraat en een westelijke op- en afrit richting E40 ten westen van de 
Evergemsesteenweg. Het raamplan voorziet niet duidelijk hoe de tram en fietsroutes deze knoop 
kruisen. Ook wordt niet duidelijk aangegeven hoe de kruispunten met de op- en afritten geregeld zijn 
(voorrangsgeregeld, rotonde of verkeerslichten). Wel wordt in het raamplan aangegeven dat nog 
verder onderzoek voor deze knoop nodig is. 
 
Een voorrangsgeregelde werking van de kruispunten met de op- en afritten wordt qua 
verkeersafwikkeling niet realistisch geacht, onderstaand wordt meteen uitgegaan van rotondes of 
verkeerslichten voor het concept van het raamplan. 

                                                      
13 Gezien de hoge voorkomende intensiteiten aan het knooppunt W9 wordt, afwijkend op de gangbare 
regels, er in eerste fase een getrechterd met criteria 100% capaciteitsbenutting bij VRI en 90% bij 
capaciteitsbenutting van de takken van een rotonde. 
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3.1.1 Raamplan met rotonde 

 

Figuur 66: Concept 1R: Raamplan met rotonde 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak 
van 108% tijdens de ochtendspits en 220% tijdens 
de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 
90%.  
Er wordt gefocust op de oostelijke rotonde omdat 
deze de meest belastende is. 
Doordat er echter meer westelijk ook een rotonde 
gelegen is die ook een hoge belastingsgraad kent, 
kan door de korte afstand tussen de rotondes, de 
globale afwikkelingskwaliteit nog slechter zijn. 
 
220% belasting van de tak R4 West – Zelzate is 
onaanvaardbaar. 

 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

De westelijke op- en afrit zal niet evident inpasbaar 
zijn, de overige delen zouden geen problemen 
mogen vormen. Een aanpassing van de 
Industrieweg zal wellicht hier plaatselijk nodig zijn. 
De gebouwen staan echter op voldoende afstand 
waardoor een onteigening van gebouwen op het 
eerste zicht niet nodig wordt geacht. 

 
Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking van de kruising van de tram met de rotondes zullen 
extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Dit is bij selectie van het concept een verder 
uit te werken aandachtspunt. 

Tabel 12: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 1R 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt dan ook niet 
weerhouden. 
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3.1.2 Raamplan met verkeerslichten 

 

Figuur 67: Concept 1V: Raamplan met verkeerslichten 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeersafwikkeling In 2020 wordt een belasting van het 
oostelijk kruispunt van 109% verwacht in 
de ochtendspits en 123% in de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van 
100%. Hierbij werd echter uitgegaan van 4 
rijstroken in de Christoffelweg-
Zeeschipstraat (zoals vandaag). Indien 
men naar 6 rijstroken zou gaan kan men 
een kruispunt belasting van 89% tijdens 
de ochtendspits en 88% tijdens de 
avondspits bekomen. 

 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Oké, zie variant met rotondes. Er zal een verbreding van de Zeeschipstraat -
Christoffelweg nodig zijn. 

Verkeersveiligheid Een beveiliging van het kruispunt met verkeerslichten biedt meer 
mogelijkheden voor een vlotte en veilige trampassage dan indien rotondes 
gekozen worden. 

Tabel 13: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 1V 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet (indien gekozen wordt voor een verbreding van de Zeeschipstraat en 
Christoffelweg) aan alle uitsluitingscriteria en wordt verder weerhouden. 
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3.2 STREEFBEELD R4-ZUID WESTELIJK DEEL 

De streefbeeldstudie heeft een vertaling gedaan van 
het concept van het raamplan waarbij voor rotondes 
werd geopteerd. Bijkomstig wordt de sleuf van de R4 
West langer doorgetrokken zodat de tram voorgaand 
aan de op- en afritten R4 West ongelijkvloers kan 
kruisen en aan de noordzijde van de Industrieweg 
richting Schouwingsstraat kan gaan.  
 
Het concept van het streefbeeld R4 Zuid verschilt 
conceptmatig enkel van het raamplan door een keuze 
in tracering van de tram. Van het concept Raamplan 
werd geoordeeld dat de variant met rotondes niet 
voldoet aan de uitsluitingscriteria, het concept met VRI 
wel. Hetzelfde geldt voor het concept Streefbeeld R4 
Zuid. Omdat er conceptueel geen verschil is en er 
bovendien omtrent de tram reeds voorafgaand een 
keuze werd gemaakt deze in de Schouwingsstraat te 
plaatsen, wordt voor de verdere uitwerking van dit 
concept naar het concept Raamplan verwezen. 

 

Figuur 68: Concept 2: streefbeeld R4-Zuid 
 

3.3 ROOILIJNSTUDIE 

Ook het concept van de rooilijnstudie is in feite een 
verfijning  van het concept van het raamplan. Ook hier 
wordt gekozen voor rotondes. De tram wordt in 
tegenstelling tot de het streefbeeld R4 Zuid langs de 
westelijke rotonde gebracht en kruist de 
verbindingsweg tussen beide rotondes halverwege.  
 
Het concept van de rooilijnstudie verschilt 
conceptmatig enkel van het raamplan door een keuze 
in tracering van de tram. Van het concept Raamplan 
werd geoordeeld dat de variant met rotondes niet 
voldoet aan de uitsluitingscriteria, het concept met VRI 
wel. Hetzelfde geldt voor het concept rooilijnstudie. 
Omdat er conceptueel geen verschil is en er 
bovendien omtrent de tram reeds voorafgaand een 
keuze werd gemaakt deze in de Schouwingsstraat te 
plaatsen, wordt voor de verdere uitwerking van dit 
concept naar het concept Raamplan verwezen.  

Figuur 69: Concept 3: Rooilijnstudie 
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3.4 OVONDE 

In plaats van 2 rotondes met 
daartussen een 
verbindingsweg zou men om 
fileopbouw tussen beide 
rotondes te vermijden, 
kunnen uitgaan van een 
langgerekte ovonde. De files 
staan dan op de zijtakken.   
De tram kan kruisen voor de 
ovonde of in het midden van 
de rotonde (dan zijn 
steunlichten wenselijk). 
 
 

 

Figuur 70: Concept 4: Ovonde 
 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

Door te werken met één langgerekte rotonde in plaats van 2 is de belasting op de 
rotonde groter dan bij het Raamplan. Een aantal zéér grote verkeersstromen zoals 
Christoffelweg  Zeeschipstraat en R4 Zelzate  Zeeschipstraat moeten de 
volledige ovonde omrijden waardoor ook het westelijk kruispunt sterk belast wordt. 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

De inpasbaarheid zal gelijkaardige knelpunten kennen als het concept raamplan met 
rotondes. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 14: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 4 
 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt dan ook niet 
weerhouden. 
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3.5 4-TAKSROTONDE MET BEPERKT BESCHIKBAAR TUNNELDAK 

Het concept “4-taksrotonde met beperkt 
beschikbaar tunneldak” voorziet één rotonde 
op het oostelijk kruispunt met 4 takken: 

• Christoffelweg 

• Evergemsesteenweg  + op- en afritten 
R4 West ri Gent 

• Zeeschipstraat 

• Op- en afrit R4 West ri Zelzate 
De westelijke tak van de rotonde heeft een 
weefzone waarbij verkeer de keuze kan 
maken van/naar R4 of de 
Evergemsesteenweg te nemen. De 
Evergemsesteenweg wordt vervolgens een 
voorrangsweg (of indien nodig met lichten 
geregeld) waarop de Industrieweg en de 
Liefkensstraat uit de voorrang aantakken. Door 
de noodzaak van de weefzone zorgen de 
sleuven van  de op- en afrit ri. Gent ervoor dat 
de Evergemsesteenweg moet omgelegd 
worden. De tram moet enkel de Industrieweg 
kruisen. 

 

Figuur 71: Concept 5: 4-taksrotonde met beperkt 

beschikbaar tunneldak 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

Ter hoogte van de rotonde doen zich minimaal dezelfde intensiteiten en 
verkeersstromen voor als bij het raamplan. Bijkomstig komt er nog extra verkeer op 
de rotonde terecht door keerbewegingen van R4 West – E40 naar 
Evergemsesteenweg/Industrieweg en omgekeerd. Dit concept zal dus nog slechter 
functioneren qua verkeersafwikkeling dan het concept Raamplan. 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Door de sleuven tussen beide kruispunten te voorzien is dit het meest precaire punt 
qua ruimte-inname. De omleiding van de Evergemsesteenweg en het doorsnijden 
van deze ruimte door 2 sleuven zorgt echter voor beperkte potenties van deze 
knoop. 

Verkeers-
veiligheid 

Dit concept heeft grote voordelen voor een verkeersveilige uitwerking van tram- en 
fietsinfrastructuur, voornamelijk op het westelijk deel. 

Tabel 15: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 5 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt dan ook niet 
weerhouden.14 

                                                      
14 Een variant van dit concept met een VRI is gezien de noodzakelijk keerbewegingen niet wenselijk. 
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3.6 6-TAKS ROTONDE EN RUIM BESCHIKBAAR TUNNELDAK 

Na een eerste ruimtelijke en verkeerskundige analyse werd het concept met volwaardig op- en 
afrittencomplex aan de oostzijde en een lokaal kruispunt aan de westzijde weerhouden. Dit concept 
gaf grote voordelen qua ruimtelijke potenties van het oostelijk kruispunt (inclusief mogelijkheden tot 
een invulling als transferium) en ondersteunt de wegencategorisering maximaal. A.d.h.v. een 
microsimulatie en vuistregels bleek dit concept echter onvoldoende capaciteit te kunnen bieden. Er 
werden daarom verschillende varianten op dit concept uitgewerkt met de hoop een variant te vinden 
dat nog steeds hoge ruimtelijke en verkeersplanologische potenties heeft, maar tevens voldoende 
verkeersafwikkelingskwaliteit kan garanderen. 
 
Varianten op dit concept met verkeerslichten op het oostelijk kruispunt zijn niet aan de orde omdat 
verkeerslichten met meer dan 4 takken het uitsluitingscriteria verkeersveiligheid en/of 
verkeersafwikkeling niet overleven. Bovendien is keerbewegingen faciliteren op een lichtengeregeld 
kruispunt (al dan niet met meer dan 4 takken) erg belastend voor de capaciteit van het kruispunt en 
bijgevolg niet wenselijk. 

3.6.1 6-takrotonde zonder aanpassingen 

De 6-taksronde is een concept dat verder bouwt op het 
concept van de Sifferstudie. Er wordt één rotonde voorzien 
op de oostelijke knoop waar de uitwisseling tussen R4 
West en de Secundaire knoop gebeurt. Een aparte tak van 
de rotonde voorziet de uitwisseling naar de 
Evergemsesteenweg. Door de op- en afrit ri. Gent meteen 
aan te sluiten op de rotonde kan deze onder het maaiveld 
verdwijnen ter hoogte van de Evergemsesteenweg. Hier 
ontstaat een tunneldak met uitsluitend lokale wegenis 
waardoor de ruimtelijke kwaliteit sterk kan verhoogd 
worden. Ook de tram hoeft hierdoor enkel de Industrieweg 
te kruisen en géén op- en afrittencomplex zoals in de 
meeste andere concepten. 
  

Figuur 72: Concept 6a: 6-taksrotonde 

zonder aanpassingen 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak 
van 300% tijdens de ochtendspits en 1361% 
tijdens de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 
90%.  
 
Zo goed als alle takken kennen een 
onaanvaardbaar hoge belastingsgraad. Dit concept 
wordt dan ook niet verder weerhouden. 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Door de sleuven tussen beide kruispunten te voorzien is dit het meest precaire punt 
qua ruimte-inname. Deze breedte zou echter op het eerste zicht inpasbaar moeten 
zijn. 

Verkeers-
veiligheid 

Dit concept heeft grote voordelen voor een verkeersveilige uitwerking van tram- en 
fietsinfrastructuur, voornamelijk op het westelijk deel. 
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Tabel 16: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 6a 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden. 
Hoewel dit concept niet weerhouden wordt is dit tijdens het proces verder uitgewerkt in technische 
tekeningen en microsimulaties. Door de slechte werking van de rotonde werd dit concept echter 
verlaten (zie ook verslag VE81-WGIM-R4WEG-20160825). 
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3.6.2 6-taksrotonde volgens Sifferstudie 

Voor de volledigheid wordt het concept van de 
Sifferstudie nog opgenomen. Dit concept gaat 
in tegenstelling tot concept 6a uit van een 
rotonde aan het kruispunt Evergemsesteenweg 
x aantakking rotonde. De tram gaat rond de 
rotonde. 

 

Figuur 73: Concept 6b: Sifferstudie 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

De westelijke rotonde kent dezelfde belastingsgraden als concept 6a en voldoet dus 
niet aan de voorwaarden. 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Idem concept 6a. 

Verkeers-
veiligheid 

Dit concept scoort slechter dan concept 6a omwille van de conflicten tussen tram en 
rotonde.  

Tabel 17: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 6b 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden.  
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3.6.3 6-taks rotonde met viaduct Christoffelweg-Zeeschipstraat 

Een eerste optimalisatie van concept 
6a bestaat uit het toevoegen van een 
viaduct over de knoop tussen de 
Zeeschipstraat en de Christoffelweg. 
Een deel van het verkeer komt 
hierdoor niet meer op de knoop 
terecht.  

 

Figuur 74: Concept 6c: 6-taksrotonde met viaduct 

Christoffelweg-Zeeschipstraat 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak 
van 109% tijdens de ochtendspits en 236% tijdens 
de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 
90%.  
 
De evaluatiecriteria van 90% wordt zowel tijdens 
de ochtendspits als avondspits niet gehaald. 
Voornamelijk de tak R4 West – Zelzate wordt erg 
zwaar belast. 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a, mits rekening houdend met extra wegbreedte voor 
inpassing viaduct. 

Verkeers-
veiligheid 

Analoog aan concept 6a. 

Tabel 18: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 6c 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden.  
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3.6.4 6-taks rotonde met viaduct Evergemsesteenweg-Christoffelweg 

Dit concept is een optimalisatie van concept 6a 
waarbij een viaduct wordt toegevoegd tussen de 
Christoffelweg en de Evergemsesteenweg. Een deel 
van het verkeer komt hierdoor niet meer op de knoop 
terecht.  

 

Figuur 75: Concept 6d: 6-taksrotonde met 

viaduct Evergemsesteenweg - 

Christoffelweg 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak 
van 172% tijdens de ochtendspits en 278% tijdens 
de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 
90%.  
 
De evaluatiecriteria van 90% wordt zowel tijdens 
de ochtendspits als avondspits niet gehaald. 
Voornamelijk de afritten van R4 West worden het 
zwaarst belast. 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a, mits rekening houdend met extra wegbreedte voor 
inpassing viaduct. Een viaduct in de Christoffelweg wordt niet evident inpasbaar. Of 
het viaduct komt neer nét voor het kruispunt Heinakker-Waalbrugstraat waardoor 
hier rechts-in rechts-uit moet voorzien worden en een keerbeweging onder de brug 
Waalbrug, of het viaduct loopt verder door over het kruispunt Heinakker waardoor de 
Waalbrug moet verbreed worden. Beiden vergen verregaande aanpassingen aan de 
Waalbrug, dewelke wenselijk niet aan te passen is. 

Verkeers-
veiligheid 

Analoog aan concept 6a. 

Tabel 19: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 6d 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden.  
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3.6.5 6-taks rotonde met viaduct R4 Zelzate – Zeeschipstraat 

Dit concept is een optimalisatie van concept 6a 
waarbij een viaduct wordt toegevoegd tussen de R4-
Zelzate en de Zeeschipstraat. Een deel van het 
verkeer komt hierdoor niet meer op de knoop terecht. 
Aangezien de richting Zeeschipstraat R4 Zelzate op 
maaiveld kan geregeld worden met een bypass, houdt 
dit viaduct slechts één rijrichting in. 

 

Figuur 76: Concept 6e: 6-taksrotonde met 

viaduct R4-Zelzate - Zeeschipstraat 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak 
van 111% tijdens de ochtendspits en 213% tijdens 
de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 
90%.  
 
De evaluatiecriteria van 90% wordt zowel tijdens 
de ochtendspits als avondspits niet gehaald. 
Voornamelijk de afritten van R4 West worden het 
zwaarst belast. 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a, mits rekening houdend met extra wegbreedte voor 
inpassing viaduct. 

Verkeers-
veiligheid 

Analoog aan concept 6a. 

Tabel 20: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 6e 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden.  
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3.6.6 6-taks rotonde met viaduct R4 Zelzate – Zeeschipstraat en Evergemsesteenweg 

De tak komende van R4 Zelzate kent de 
grootste problemen bij de meeste 
concepten. Een verdere optimalisatie van 
concept 6e houdt een ontdubbeling van 
het viaduct in waarbij vanuit R4 Zelzate 
men richting Zeeschipstraat én richting 
Evergemsesteenweg kan via een viaduct 
zónder de rotonde te moeten gebruiken.  

 

Figuur 77: Concept 6f: 6-taksrotonde met viaduct R4-

Zelzate – Zeeschipstraat en Evergemsesteenweg 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de 
maximale tak van 111% tijdens de 
ochtendspits en 120% tijdens de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van 
maximaal 90%.  
 
De evaluatiecriteria van 90% wordt 
zowel tijdens de ochtendspits als 
avondspits niet gehaald. In 
tegenstelling tot vorige concepten 
beperkt het niet-halen van de 
evaluatiecriteria zich tot slechts één 
tak, nl. R4 West – Gent. 
 
 

 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a, mits rekening houdend met extra wegbreedte voor 
inpassing viaduct. 

Verkeers-
veiligheid 

Analoog aan concept 6a. 

Tabel 21: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 6f 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden.  
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3.7 EÉN KNOOP IN 2 VERDIEPINGEN 

Concept 7 is een verder doorgedreven 
uitwerking van concept 6a. Hierbij wordt 
een bovenlokale knoop voorzien voor de 
uitwisseling van de lokale wegen met R4 
West. Deze bewegingen worden 
gefaciliteerd op de rotonde op 
maaiveldniveau. Voor verkeer dat géén 
relatie heeft met R4 West worden 3 
viaducten voorzien van uit de 
Evergemsesteenweg, de Christoffelweg 
én de Zeeschipstraat en wordt een 
verkeerslichtengeregeld kruispunt 
voorzien op dit viaduct.  
 

 

Figuur 78: Concept 7: lokale knoop boven 

bovenlokale knoop 

 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak 
van 81% tijdens de ochtendspits en 140% tijdens 
de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 
90%.  
De evaluatiecriteria van 90% wordt echter slechts 
op één plaats, op één moment overschreden, nl. 
tijdens de avondspits op de tak komende van R4 
West – Zelzate.  
Op het lichtengeregeld kruispunt wordt 62,6% van 
de capaciteit van het kruispunt belast tijdens de 
ochtendspits, 71,6% tijdens de avondspits. Hierbij 
wordt uitgegaan van een kruispunt waarbij elke 
rijbeweging 1 aparte rijstrook kent.   

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a, mits rekening houdend 
met extra wegbreedte voor inpassing viaduct. Een 
viaduct in de Christoffelweg wordt niet evident 
inpasbaar. Of het viaduct komt neer nét voor het 
kruispunt Heinakker-Waalbrugstraat waardoor hier 
rechts-in rechts-uit moet voorzien worden en een 
keerbeweging onder de brug Waalbrug, of het 
viaduct loopt verder door over het kruispunt 
Heinakker waardoor de Waalbrug moet verbreed 
worden. Beiden vergen verregaande aanpassingen 
aan de Waalbrug, dewelke wenselijk niet aan te 
passen is.  
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Verkeers-
veiligheid 

Analoog aan concept 6a. Een verkeerslichtengeregeld kruispunt op niveau +1 zal 
echter qua verkeersveiligheid nog de nodige aandacht bij de uitwerking vragen. 

Tabel 22: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 7 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden, ook de ruimtelijk inpasbaarheid van de verschillende viaducten heeft een grote impact 
op de omgeving. 15   

3.8 2 AFZONDERLIJKE OP- EN AFRITTEN 

Concept 8 bestaat uit 2 afzonderlijke op- en afritten, zowel aan het westelijk kruispunt met de 
Evergemsesteenweg als aan het oostelijk kruispunt met de Zeeschipstraat-Christoffelweg. Er worden 
2 varianten bekeken: één met rotondes én één met verkeerslichten. 

3.8.1 2 afzonderlijke op- en afritten met rotonde 

 

Figuur 79: Concept 8R: 2 afzonderlijke op- en afritten met rotonde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Een variant van dit concept met een VRI is gezien de noodzakelijk keerbewegingen niet wenselijk. 
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Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak van 
105% tijdens de ochtendspits en 406% tijdens de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de vooropgestelde 
evaluatiecriteria van maximaal 90%.  
 
De evaluatiecriteria van 90% wordt voornamelijk 
tijdens de avondspits niet gehaald voor de afritten R4 
West t.h.v. de oostelijke knoop. 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

De ruimte tussen beide rotondes is beperkt. De 
sleuven van de op en afritten zullen dus naast elkaar 
liggen. Hierdoor is een totale breedte van meer dan 
73m nodig (excl. ruimte voor fietsinfrastructuur). Deze 
ruimte betekent (rekening houdend met extra nodige 
breedte voor zwakke weggebruikers) onteigeningen 
van gebouwen buiten de reservatiestrook tussen de 2 
rotondes aan noord en/of zuidzijde van R4 West. 

 
Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 23: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 8R 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan de uitsluitingscriteria “ruimtelijke inpasbaarheid” én “verkeersafwikkeling” 
en wordt verder niet weerhouden. 
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3.8.2 2 afzonderlijke op- en afritten met verkeerslichten 

 

 

Figuur 80: Concept 8V: 2 afzonderlijke op- en afritten met verkeerslichten 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

Een 6-taks lichtengeregeld kruispunt kan niet simpelweg met ICU nagegaan 
worden. Wanneer we aannemen dat alles conflictvrij geregeld wordt (wat vanuit 
veiligheidsoogpunt de enige haalbare oplossing lijkt) wordt belasting van 138% 
tijdens de ochtendspits van 172% in de avondspits ingeschat.16 
 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Ruimtelijk niet inpasbaar zonder gebouwonteigeningen buiten de 
reservatiestrook, zie ook inpassing rotondevariant. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 24: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 8V 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan de uitsluitingscriteria “ruimtelijke inpasbaarheid” én “verkeersafwikkeling” 
en wordt verder niet weerhouden. 
 

                                                      
16 Rekening houdend met één rijstrook per rijrichting, 120s cyclustijd, 4s verliestijd per overgang van 
fase. Het voorzien van meer dan één rijstrook per rijrichting zou op het tunneldak meer dan 8, wellicht 
10-12 rijstroken betekenen. Rekening houdend met de asverschuivingen om op het kruispuntvlak aan 
te takken is dit ruimtelijk niet inpasbaar. 
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3.9 ANDERHALVE OP- EN AFRIT 

Concept 9 bestaat uit 1,5 op- en afritten, één volwaardige op- en afrit aan het oostelijke kruispunt en 
één half op- en afrittencomplex (enkel richting Gent) aan het westelijke kruispunt. Door het schrappen 
van het de op- en afrit richting Zelzate aan het westelijke kruispunt wordt het knelpunt van de 
ruimtelijke inpasbaarheid tussen beide kruispunten opgelost. Er wordt hierbij een variant mét rotondes 
en verkeerslichten bekeken. Omdat het opschuiven van het westelijk kruispunt, het oostelijk kruispunt 
kan vereenvoudigen (minder takken op het kruispunt) wordt dit als bijkomstige variant bekeken. 

3.9.1 Anderhalve op- en afrit met rotonde 

 

Figuur 81: Concept 9aR: 1,5 op- en afritten met rotonde 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak van 
232% tijdens de ochtendspits en 719% tijdens de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de vooropgestelde 
evaluatiecriteria van maximaal 90%.  
 
De evaluatiecriteria van 90% wordt op verschillende 
takken zowel in ochtend- als avondspits ruim 
overschreden. 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a voor wat betreft zone tussen 
kruispunten, kant Evergemsesteenweg vergelijkbaar 
met concept 1R. Dit concept zou moeten inpasbaar 
zijn. 

 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 25: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 9aR 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden. 
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3.9.2 Anderhalve op- en afrit met verkeerslichten 

 

Figuur 82: Concept 9aV: 1,5 op- en afritten met verkeerslichten 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

Een 6-taks lichtengeregeld kruispunt kan niet simpelweg met ICU nagegaan 
worden. Wanneer we aannemen dat alles conflictvrij geregeld wordt (wat vanuit 
veiligheidsoogpunt de enige haalbare oplossing lijkt) wordt belasting van 163% 
tijdens de ochtendspits van 168% in de avondspits ingeschat.17 
 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 26: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 9aV 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan de uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt verder niet 
weerhouden. 
 

                                                      
17 Rekening houdend met één rijstrook per rijrichting 120s cyclustijd, 4s verliestijd per overgang van 
fase. Het voorzien van meer dan één rijstrook per rijrichting zou op het tunneldak meer dan 8, wellicht 
10-12 rijstroken betekenen. Rekening houdend met de asverschuivingen om op het kruispuntvlak aan 
te takken is dit ruimtelijk niet inpasbaar. 
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3.9.3 Anderhalve op- en afrit opgeschoven met rotondes 

 

Figuur 83: Concept 9bR: 1,5 op- en afritten opgeschoven met rotondes 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak van 
108% tijdens de ochtendspits en 219% tijdens de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de vooropgestelde 
evaluatiecriteria van maximaal 90%.  
 
Op het oostelijk kruispunt komen dezelfde 
verkeersstromen (en dus evaluatie) voor als bij het 
concept Raamplan. 
De evaluatiecriteria van 90% wordt op verschillende 
takken zowel in ochtend- als avondspits ruim 
overschreden. 
 

 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a voor zone tussen op- en 
afrit, verglijkbaar met concept 5 voor kruispunt 
Evergemsesteenweg. 

 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 27: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 9bR 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden. 
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3.9.4 Anderhalve op- en afrit opgeschoven met verkeerslichten 

 

Figuur 84: Concept 9bV: 1,5 op- en afritten opgeschoven met verkeerslichten 

Criteria Evaluatie  

Verkeersafwikkeling In 2020 wordt een belasting van het 
oostelijk kruispunt van 109% verwacht in 
de ochtendspits en 123% in de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van 
100%. Hierbij werd echter uitgegaan van 4 
rijstroken in de Christoffelweg-
Zeeschipstraat (zoals vandaag). Indien 
men naar 6 rijstroken zou gaan kan men 
een kruispunt belasting van 89% tijdens 
de ochtendspits en 88% tijdens de 
avondspits bekomen. 
 
Op het oostelijk kruispunt komen dezelfde 
verkeersstromen (en dus evaluatie) voor 
als bij het concept Raamplan. 

 
 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Analoog aan concept 6a voor zone tussen op- en afrit, verglijkbaar met 
concept 5 voor kruispunt Evergemsesteenweg. Ook zal een verbreding van 
de Zeeschipstraat -Christoffelweg nodig zijn. 

Verkeersveiligheid Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 28: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 9bV 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet (indien gekozen wordt voor een verbreding van de Zeeschipstraat en 
Christoffelweg) aan alle uitsluitingscriteria en wordt verder weerhouden. 
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3.10 OP- EN AFRITTEN R4 IN ZONE SIFFER (LAMPCONCEPT) 

In concept 10 wordt het op- en afrittencomplex verplaatst naar de ruimte die voorbehouden wordt voor 
de aansluiting van de R4 met de Sifferverbinding. R4 West gaat nog steeds in tunnel onder 
Evergemsesteenweg en Zeeschipstraat door. Ten oosten van de Zeeschipstraat wordt een 
uitwisselingscomplex voorzien waarbij één afrit en oprit geldt voor beide rijrichtingen van de R4 West. 
Van het oostelijk kruispunt rijdt men oostwaarts, vervolgens kan men kiezen R4 West richting Gent of 
richting Zelzate te vervolgen. Komende van R4 West-Gent kan men meteen na de tunnel uitvoegen, 
vervolgens keert men 180 graden en komt men samen met het verkeer komende van Zelzate om aan 
het lichtengeregeld kruispunt uit te komen. Ook verkeer van en naar de 
Evergemsesteenweg/Industrieweg moet via dit kruispunt. 
Het kruispunt zelf kan met een rotonde of verkeerslichten uitgewerkt worden. 

3.10.1 Op- en afritten R4 in zone Siffer met rotonde 

 

Figuur 85: Concept 10R: op en afritten in zone Siffer met rotonde 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak van 
234% tijdens de ochtendspits en 440% tijdens de 
avondspits. Dit voldoet niet aan de vooropgestelde 
evaluatiecriteria van maximaal 90%.  
 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

De grootste ruimte-beslagname bevindt zich ten oosten van het kruispunt, deze 
gronden zijn gereserveerd voor de Siffer, maar heden wel beschikbaar indien 
nodig. Er dienen geen gebouwonteigening buiten de reservatiezone te gebeuren, 
wel zal een GRUP moeten opgemaakt worden. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking.   

Tabel 29: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 9bR 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “verkeersafwikkeling” en wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden. 
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3.10.2 Op- en afritten R4 in zone Siffer met verkeerslichten 

 

Figuur 86: Concept 10V: op en afritten in zone Siffer met verkeerslichten 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van het westelijk 
kruispunt van 141% verwacht in de ochtendspits en 
141% in de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van 100%. Hierbij 
werd echter uitgegaan van 4 rijstroken in de 
Christoffelweg-Zeeschipstraat (zoals vandaag). Indien 
men naar 6 rijstroken zou gaan kan men een 
kruispunt belasting van 100% tijdens de ochtendspits 
en 102% tijdens de avondspits bekomen.  

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

De grootste ruimte-beslagname bevindt zich ten oosten van het kruispunt, deze 
gronden zijn gereserveerd voor de Siffer, maar heden wel beschikbaar indien 
nodig. Er dienen geen gebouwonteigening buiten de reservatiezone te gebeuren, 
wel zal een GRUP moeten opgemaakt worden. Ook zal een verbreding van de 
Zeeschipstraat -Christoffelweg nodig zijn. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking. 

Tabel 30: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 10V 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet (indien gekozen wordt voor een verbreding van de Zeeschipstraat en 
Christoffelweg) nét aan het criteria verkeersafwikkeling (102% i.p.v. 100%) en wordt dan ook verder 
weerhouden.  
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3.11 OP- EN AFRITTEN R4 EN EVERGEMSESTEENWEG IN ZONE SIFFER  

Concept 11 werkt analoog als concept 10. Hier gaat de Evergemsesteenweg echter onder het 
kruispunt door in sleuf (zonder uit te wisselen met R4). Ten oosten van het kruispunt met de 
Zeeschipstraat wordt het uitwisselingscomplex vormgegeven met keerbeweging, hier worden de 
verkeersstromen van en naar de Evergemsesteenweg aan toegevoegd waardoor er meer moet 
geweefd wordt. Het kruispunt zelf kan met een rotonde of verkeerslichten uitgewerkt worden. 

3.11.1 Op- en afritten R4 en Evergemsesteenweg in zone Siffer met rotonde 

 

Figuur 87: Concept 11R: op en afritten en Evergemsesteenweg in zone Siffer met rotonde 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van de maximale tak van 
53% tijdens de ochtendspits en 102% tijdens de 
avondspits. Dit voldoet nét niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van maximaal 90%.  
 
 

 
Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Door het toevoegen van 2 extra sleuven met de nodige veilige breedtes komt 
men ver buiten de reservatiestrook van 81m. Voornamelijk ter hoogte van de 
Kiekenbosstraat geeft dit problemen naar extra onteigeningen van woningen 
buiten de reservatiestrook. Bijkomend zou voor dit scenario de opmaak van een 
GRUP nodig zijn. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking.   

Tabel 31: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 11R 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “Ruimtelijke inpasbaarheid” en wordt bijgevolg 
verder niet weerhouden. 
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3.11.2 Op- en afritten R4 en Evergemsesteenweg in zone Siffer met verkeerslichten 

 

Figuur 88: Concept 11V: op- en afritten R4 en Evergemsesteenweg in zone Siffer met 

verkeerslichten 
 
 
 

Criteria Evaluatie  

Verkeers-
afwikkeling 

In 2020 wordt een belasting van het westelijk 
kruispunt van 81% verwacht in de ochtendspits en 
115% in de avondspits. Dit voldoet niet aan de 
vooropgestelde evaluatiecriteria van 100%. Hierbij 
werd echter uitgegaan van 4 rijstroken in de 
Christoffelweg-Zeeschipstraat (zoals vandaag). Indien 
men naar 6 rijstroken zou gaan kan men een 
kruispunt belasting van 70% tijdens de ochtendspits 
en 99% tijdens de avondspits bekomen. 
  

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Door het toevoegen van 2 extra sleuven met de nodige veilige breedtes komt 
men ver buiten de reservatiestrook van 81m. Voornamelijk ter hoogte van de 
Kiekenbosstraat geeft dit problemen naar extra onteigeningen van woningen 
buiten de reservatiestrook. Bijkomend zou voor dit scenario de opmaak van een 
GRUP nodig zijn. 

Verkeers-
veiligheid 

Afhankelijk van de uitwerking.   

Tabel 32: Evaluatie uitsluitingscriteria concept 11V 
 
Conclusie: 
Dit concept voldoet niet aan het uitsluitingscriteria “Ruimtelijke inpasbaarheid” en wordt bijgevolg 
verder niet weerhouden.  
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3.12 CONCLUSIE EERSTE SELECTIE 

Alle concepten met rotondes blijken onvoldoende capaciteit te bieden, zelfs wanneer één of 
verschillende verkeersstromen eruit gehaald worden met viaducten. Er zijn 3 concepten met 
verkeerslichten die voldoen aan de 3 uitsluitingscriteria (zie hieronder), deze worden in volgende 
hoofdstukken verder onderzocht. 

• Concept 1V   Raamplan met verkeerslichten 

• Concept 9bV 1,5 op- en afritten opgeschoven met verkeerslichten 

• Concept 10V  Lampvariant met verkeerslichten. 
Het voordeel van een concept met verkeerslichten is dat het vermijden van fileterugslag naar R4 West 
als veiligheid in de lichtenregeling kan ingebouwd worden. Wanneer bijvoorbeeld file op de afrit R4 
West staat naar een rotonde toe is er weinig mogelijk om dit verkeer vlotter te laten gaan, bij een 
verkeerslicht kan bij detectie van file de groentijd voor de tak R4 West verlengd worden om terugslag 
naar R4 West te vermijden. Ook kan bij een verkeerslicht gemakkelijker ingespeeld worden op de 
doorstroming van openbaar vervoer. 
 

  Verkeers-
afwikkeling 

Ruimtelijke 
inpas-
baarheid 

Verkeers-
veiligheid 

1R = 
2R = 
3R 

Concept Raamplan (ook concept R4 Zuid en 
Rooilijnstudie) met rotondes 

X V V 

1V = 
2V = 
3V 

Concept Raamplan (ook concept R4 Zuid en 
Rooilijnstudie) met verkeerslichten 

V V V 

4 Ovonde X V V 

5 4-taksrotonde met beperkt tunneldak X V V 

6a 6-taksrotonde X V V 

6b 6-taksrotonde volgens Sifferstudie X V V 

6c 6-taksrotonde met viaduct Chr-ZSS X V V 

6d 6-taksrotonde met viaduct Chr-Eve X V V 

6e 6-taksrotonde met viaduct R4 Zel – ZSS X V V 

6f 6-taksrotonde met viaduct R4 Zelzate – ZSS 
en Eve 

X V V 

7 Eén knoop in 2 verdiepingen X V V 

8R 2 Afzonderlijke op – en afritten met rotondes X X V 

8V 2 Afzonderlijke op – en afritten met VRI’s X X V 

9aR 1,5 op – en afrit met rotonde X V V 

9aV 1,5 op – en afrit met VRI X V V 

9bR 1,5 op – en afrit met opgeschoven rotonde X V V 

9bV 1,5 op – en afrit met opgeschoven VRI V V V 

10R Op- en afrit in zone Siffer met rotonde X V V 

10V Op- en afrit in zone Siffer met VRI V V V 

11R Op- en afrit en Eve in zone Siffer met rotonde  V X V 

11V Op- en afrit en Eve in zone Siffer V X V 

Tabel 33: Overzicht quotering concepten op uitsluitingscriteria 
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3.13 EVALUATIE SCENARIO 1V VS 9BV 

Op basis van bovenstaande criteria werden initieel 3 scenario’s weerhouden. Deze werden technisch 
verder uitgewerkt. Een evaluatie van de eerste technische haalbaarheid van bovenstaande concepten 
zorgde echter voor het bijkomstig wegschrijven van scenario 9bV.  

3.13.1 Technische haalbaarheid weerhouden scenario’s 1V en 9bV 

In bijlage zijn de lengteprofielen van de varianten 1V en 9bV opgenomen. Hieronder vind je de 
belangrijkste conclusies: 
 

 Bevindingen lengteprofiel 

1V Raamplan 
met 
lichtenregeling 

• Het lengteprofiel is inpasbaar 

• Het lengteprofiel van de R4 is nét inpasbaar zonder het verplaatsen van 
de goederenspoorlijn. Afhankelijk van de uitwerking van dit scenario’ (zie 
verder) zal blijken of het tunneldak nog moet opgeschoven worden en de 
spoorlijn al dan niet moet opgeschoven worden in functie van het 
lengteprofiel van R4 West. 

• Ter hoogte van de Industrieweg zullen aanpassingen moeten gebeuren 
(grondverwervingen bedrijfsgronden) om het totale dwarsprofiel met sleuf 
R4, op- en afritten, fietssnelweg én Industrieweg te kunnen realiseren. 

9bV 1,5 op- en 
afritten 
opgeschoven met 
verkeerslichten 
 

• Het lengteprofiel is inpasbaar.  

• Door de te hanteren top- en dalbogen schuift het tunneldak 130m op. De 
aantakking Evergemsesteenweg met het oostelijke kruispunt wordt 130m 
in enkele richting opgeschoven. Verkeer van de Evergemsesteenweg 
naar R4 Zelzate moet zo eerst 130m westwaarts rijden om daarna 180 
graden te draaien op een druk kruispunt om vervolgens oostwaarts te 
rijden.  

• Ter hoogte van de Industrieweg zullen aanpassingen moeten gebeuren 
(grondverwervingen bedrijfsgronden) om het totale dwarsprofiel met sleuf 
R4, op- en afritten, fietssnelweg én Industrieweg te kunnen realiseren. 
Doordat de tunnel en de sleuf langer wordt, is ook de impact op de 
Industrieweg 130m langer voelbaar. 

 

Figuur 89: Evergemsesteenweg takt aan op het tunneldak 130m ten westen 

van huidige aantakking 
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Een technische vertaling van concept 9bV betekent dat het kruispuntvlak Evergemsesteenweg x 
R4 130m westwaarts moet opschuiven. Dit heeft grote ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen. Alle 
vervoersmodi (ook fietsers en bussen) moeten omrijden om de het kruispunt te kruisen. Ook zal het 
tunneldak ter hoogte van de Evergemsesteenweg doorsneden worden door 2 tunnelsleuven. 
Technisch is het concept haalbaar, de ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen hiervan zij dit echter 
niet. 

3.13.2 Bespreking onderscheidende evaluatiecriteria 1V vs 9bV 

Concept 1V is op veel vlakken erg gelijkaardig als concept 9bV. Door het toevoegen van een op- en 
afrit richting Gent tussen beide op- en afritten worden echter meer nadelen dan voordelen gecreëerd. 
Onderstaande tabel geeft een eerste vergelijking weer op de belangrijkste evaluatiecriteria voor de 
concepten 1V en 9bV.  
 

Criteria 9bV t.o.v. Raamplan 

Verkeersafwikkeling Niet onderscheidend 

Ruimtelijke inpasbaarheid Niet onderscheidend 

Ruimtelijk opwaardering van de 
ruimte (“poort tot de stad”) 

Niet onderscheidend 

Ondersteunen 
wegencategorisering (R4 > ZSS-
Chr > Eve-Ind) 

Kruispunt met secundaire wegen type II krijgt volwaardig op- 
en afrittencomplex. 9bV is daardoor iets consequenter 
conform de wegecategorisering. 

Woonverkeer en havenverkeer 
maximaal scheiden 

Niet onderscheidend 

Verkeersveiligheid (comfortable 
bochtstralen, redresseerstroken, 
zichtafstanden…) 

Door de extra in- en uitvoegbewegingen, moeilijk inpasbare 
bochtstralen en de extra obstakels (opstaande tunnelwanden) 
zal 9bV extra aandacht vergen naar verkeersveiligheid. 

Vlot en veilig fietsverkeer (en 
voetgangers) 

Fietsers zullen extra manoeuvres moeten doen (omrijden of 
hoogteverschil overwinnen) om de R4 te kunnen kruisen. 

Vlot en veilig openbaar vervoer 
(tram 1 + buslijnen) 

De tram zal niet meer vlot het kruispunt kunnen kruisen (extra 
bochten of hoogteverschil nodig 

Potenties voor transferium Er wordt extra tunneldak gecreëerd dat echter volledig 
doorsneden wordt door tunnelsleuven. De meerwaarde voor 
een transferium is daarom niet groter bij 9bV dan bij 1V.  

Interferentie met Siffer Niet onderscheidend 

Ruimtelijk impact op woningen ed Niet onderscheidend 

Kostprijs Gezien de langere en bredere tunnel zal de kostprijs 
significant hoger zijn voor 9bV. 

Tabel 34: Tussentijdse vergelijking scenario 9bV vs 1V 
 

3.13.3 Conclusie weerhouden scenario’s 1V – 9bV – 10V 

 
Op basis van de ruimtelijke impact van scenario 9bV werd op de IGBC van 15 december 2016 beslist 
dit scenario verder niet te weerhouden. 
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Alle actoren zijn van menig dat de meerwaarde die gecreëerd wordt aan het kruispunt 
Evergemsesteenweg x R4 West (nl. beperktere verkeersstromen ten voordele van fietsers en 
voetgangers op dit kruispunt) niet opwegen t.o.v. de vele nadelen (hogere kostprijs, omrijroutes voor 
alle vervoersmodi van en naar de Evergemsesteenweg, grotere ruimtelijke impact…) 
Dit scenario werd dan ook verder niet weerhouden. 
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4 VERDER ONDERZOEK WEERHOUDEN SCENARIO’S 

4.1 INLEIDING 

Onderstaand hoofdstuk zoomt voor beide scenario’s iets meer in op een aantal zaken die belangrijk 
zijn voor het welslagen van de weerhouden scenario’s.  

• De ruimtelijke potenties op lange termijn voor beide scenario’s worden toegelicht, dit met de 
bedoeling om in te schatten welke mogelijkheden er ontstaan of wegvallen door voor één van 
beide scenario’s te kiezen. Hierbij wordt naar een ruimere zone dan het segment R4 en de 
knoop W9 gekeken. 

• Er wordt nagegaan hoe de fietsinfrastructuur kan ingepast worden in beide concepten. 

• Er wordt aan de hand van een microsimulatie nagegaan of de knoop functioneert en welke 
extra aanpassingen eventueel nodig zijn om dit te doen functioneren.  

• Er wordt nagegaan hoe op korte termijn de verknoping van openbaar vervoer op deze locatie 
beter kan vormgegeven worden. 

• Er wordt voor beide scenario’s nagegaan hoe de Sifferverbinding kan ingepast worden in het 
verhaal van de knoop die nu voorzien wordt. 

• De impact van de vormgeving van de knoop op verkeersstromen op ruimere schaal wordt 
onderzocht. 

• De impact van de scenario’s op het al dan niet verplaatsen van goederenspoorlijn L216 wordt 
aangehaald. 

• De impact op onteigeningen voor beide scenario’s wordt onderzocht. 
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4.2 RUIMTELIJKE POTENTIES OP LANGE TERMIJN 

 
De ruimtelijke potenties van beide varianten werden onderzocht. Hiervoor werd een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar hoe de knoop, maar vooral de omgeving rond de knoop, er ruimtelijk zou 
kunnen uitzien. De output van dit onderzoek heeft geleid tot een verdere studie die door de stad Gent 
zal opgenomen worden.  
 
De belangrijkste conclusies van het verkennend onderzoek zijn: 

• Met oog op ontwikkeling van een stadspoort met een eigen dynamiek biedt 10V meer kansen. 
Het verkeersplein dat past binnen de scope van het project W9, kan functioneren als voorplein 
voor het ruimtelijk knooppunt op stedelijk niveau. Het kan de nodige uitstraling krijgen en 
wordt zo ingezet als aanjager van verdere ontwikkelingen. 

• Beiden hebben potentie om ruimtelijk kwalitatief ontwikkeld te worden. Variant 10V biedt 
echter meer mogelijkheden. Het tunneldak wordt binnen de scope van het project R4 ingericht 
als een publieke ruimte voor verschillende verkeersmodi. Het belang van het gebied als 
overgang tussen Gent en Evergem wordt zichtbaar gemaakt. Ook voor de leefbaarheid van de 
woningen in de Schouwingstraat en de Evergemsesteenweg scoort de 10V beter. De 
Industrieweg kan bij variant 10V bovendien zo worden ingepast dat het het verkeersplein 
afbakent. 

• Deze locatie is een belangrijke knoop in zowel het fiets-, OV-, als het autonetwerk van Gent. 
Een goede overstap tussen deze vervoersmodi met daaraan gekoppeld een ruimtelijk 
programma lijkt dan ook de evidentie zelf. Vandaag ontbreekt het echter aan ruimte om deze 
verknoping ook ruimtelijk vorm te geven. 
Zeker op lange termijn, indien in de ruime omgeving gekeken wordt naar beschikbare ruimte 
om deze verknoping vorm te geven, kan een transferium met hoog ambitieniveau op deze 
locatie vorm krijgen. In bijlage worden enkele visies van actoren omtrent dit transferium 
opgenomen.  
Binnen het project R4WO kan dit transferium niet gerealiseerd worden. Wel zou het spijtig zijn 
dat dit project de toekomstige potenties van dit transferium ontneemt. Dit blijkt echter niet het 
geval te zijn. Bij het scenario 10V zijn vandaag mogelijkheden om een goede verknoping vorm 
te geven, wat bij het scenario 1V (zonder extra onteigeningen) niet het geval is. 
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4.3 INPASSING FIETSINFRASTRUCTUUR 

4.3.1 Prioritaire fietsrelaties 

Er worden 4 belangrijke fietsrelaties gezien door de betrokken actoren: 

Relatie Motivatie Meest aangewezen 
fietsroute 

Gent – Meetjesland Deze relatie maakt de verbinding tussen het stedelijke 
gebied Gent en het Meetjesland. Door de vele 
barrières (R4, Ringvaart, Kanaal Gent-Terneuzen) kan 
deze relatie slechts op 2 locaties de R4 kruisen, nl. ter 
hoogte van W9 en ter hoogte van de Brugsevaart. 
De focus ligt zowel op woon-recreatie als woon-
werkverkeer 

Fietssnelweg L58 

Gent – Westelijk 
deel Haven van 
Gent 

Deze relatie is voornamelijk van belang voor woon-
werkverkeer tussen het stedelijke gebied Gent en het 
westelijk deel van de Haven van Gent. 

Fietssnelweg L58 
(zuidelijk deel) – R4 
West (noordoostelijk 
deel). 

Meetjesland – 
Bedrijventerrein 
Wondelgem 
Industrieweg 

Deze relatie is voornamelijk van belang voor woon-
werkverkeer tussen het noordwestelijk deel van Gent 
en Evergem of bij uitbreiding het Meetjesland. 

Fietssnelweg L58 
(noordelijk deel) – 
R4 West 
(zuidwestelijk deel). 

Noordelijk Gent – 
Westelijk deel Haven 
van Gent 

Deze relatie is voornamelijk van belang voor woon-
werkverkeer tussen het noordwestelijk deel van Gent 
en het Westelijk deel van de Haven van Gent. 
Ook voor de omgekeerde pendelbeweging tussen de 
noordoostelijke woonkernen van Evergem en 
bedrijventerrein Wondelgem-Industrieweg is dit van 
belang. 

Fietssnelweg R4 
West 

 
De relatie Haven van Gent met Meetjesland is uiteraard 
belangrijk maar vind eerder via andere locaties plaats, er zijn tal 
van andere meer logische routes die deze verbinding realiseren. 
Zo ook is de relatie Gent – Noorden van Gent ook van belang 
maar niet via de knoop W9. Hiervoor bestaan andere routes 
door Wondelgem en Mariakerke die korter en logischer zijn.  
Er wordt geen volgorde van belangrijkheid meegegeven. Alle 4 
de relaties worden belangrijk bevonden. 
 

 

Figuur 90: 4 Te faciliteren 

belangrijke fietsrelaties 
 

 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 117 | 173 

 

4.3.2 Fietsinfrastructuur op lange termijn 

Op lange termijn wordt door de actoren gekozen voor een fietssnelweg langs spoorlijn L58 (zie 
eerder). Dit wordt dan ook als uitgangspunt verder meegenomen. Fietssnelweg R4 West kan door het 
kruisen van de spoorlijn slechts op 3 manieren vorm gegeven worden, zie onderstaand. De kruising 
van de Ringvaart gebeurt sowieso via een brug. 
 

 Scenario Raamplan Scenario Lamp 

Fietserstunnel 
onder beide 
kruispunten 

  
 

Gelijkgrondse 
kruising t.h.v 
Industrieweg en 
ondertunneling 
ter hoogte van 
Christoffelweg. 

  
Gelijkgrondse 
kruising t.h.v 
Industrieweg en 
overbrugging ter 
hoogte van 
Christoffelweg. 
 

 
 

 
Wanneer beide fietssnelwegen apart beoordeeld worden scoort de variant van de fietssnelweg langs 
R4 West met een ondertunneling onder beide kruispunten het best. Hier wordt het kleinste 
niveauverschil overbrugd en kan het fietspad zelfs in sleuf langs de autotunnel liggen waardoor beide 
kruispunten overwonnen kunnen worden door slechts één helling. 
 
Doordat echter gesteld wordt dat de noord-westrelatie en de zuid-oostrelatie even belangrijk is als de 
oost-westrelatie blijft deze conclusie echter niet gelden. 
Onderstaande figuren geven aan hoe de belangrijkste relaties gebeuren in de 2 scenario’s.  
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 Scenario Raamplan Scenario Lamp 

Fietsers-
tunnel onder 
beide 
kruispunten. 

 
 

Gelijkgronds
e kruising 
t.h.v 
Industrieweg 
en 
ondertunneli
ng ter hoogte 
van 
Christoffel-
weg. 

  

Gelijkgronds
e kruising 
t.h.v 
Industrieweg 
en 
overbrugging 
ter hoogte 
van 
Christoffel-
weg. 
  

 
 
De uitwisseling noord – west is niet onderscheidend, via de lokale weg Schouwingsstraat kan in alle 
scenario’s een even goede verbinding gemaakt wordt. In geval van een tunnel aan de Industrieweg 
zal wel over een langere afstand aparte infrastructuur moeten gemaakt worden. 
 
De uitwisseling zuid – oost verschilt wel sterk tussen de verschillende varianten. In geval van een 
tunnel onder de Christoffelweg moet 9m hoogteverschil overbrugd worden, dit deels via een zigzag of 
spiraalhelling. De ruimte om dit comfortabel in te richten is er niet. Om deze belangrijke relatie vlot te 
faciliteren is een brug over de Christoffelweg noodzakelijk. Een alternatieve uitwisseling met omrijden 
via de Schouwingsstraat voor de relatie R4 West Zelzate met L58 Gent is allesbehalve 
fietssnelwegwaardig te noemen.  
 
Bovenstaande 3 varianten voor beide kruispunten faciliteren allen de 4 noodzakelijke relaties. Een 
brug over de Christoffelweg is echter sowieso nodig waardoor het medegebruik van de fietsbrug langs 
R4 West een logisch gevolg is.  
Een brug over de Christoffelweg (nodig voor de uitwisseling met fietssnelweg L58) in combinatie met 
een tunnel onder de Christoffelweg (meest optimaal gezien vanuit de fietssnelweg R4West) is 
ruimtelijk niet inpasbaar. De keuze voor een brug lijkt dan ook logisch. Indien bovendien kan gekeken 
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worden om de fietsbrug van de Christoffelweg te koppelen aan de fietsbrug over de Ringvaart via een 
fietsviaduct geeft dit ook voor de fietssnelweg R4 West het beste resultaat qua fietscomfort. 
 
Het scenario Raamplan of Lamp is hierbij niet onderscheidend voor de keuze van de lange 
afstandsfietspaden. Wat wel een duidelijk verschil is, is de oversteekbaarheid aan het westelijk 
kruispunt. Indien voor een gelijkgrondse kruising gekozen wordt, scoort hier het scenario Lamp 
beduidend beter dan scenario Raamplan. Uit de microsimulatie blijkt namelijk (zie verder) dat een 
gelijkgrondse kruising van de fietssnelweg niet volledig conflictvrij kan voorzien worden zonder dat dit 
een grote impact heeft op het signaalplan. Bij het scenario Lamp kan dit wel conflictvrij geregeld 
worden. Indien scenario Raamplan weerhouden zou worden zal dit de nodige aandacht vergen bij 
uitwerking van deze kruising. 
 
Naast bovenstaande 4 belangrijke relaties zijn ook de aansluitingen van de lokale routes van belang. 
Deze worden maximaal gebundeld naar de fietssnelweg L58. Er zal door de langsliggende woningen 
echter steeds een noodzaak zijn voor fietsers en voetgangers om het westelijke kruispunt te kunnen 
kruisen en aan te sluiten op de fietsinfrastructuur. In die zin is een gelijkgrondse kruising van de 
Industrieweg voor fietssnelweg R4 West logischer.  
Deze lokale relaties kunnen vlotter en veiliger georganiseerd worden in scenario Lamp dan in scenario 
Raamplan. 
 
Op basis van bovenstaande wordt onderstaand eindbeeld voor de fietsinfrastructuur geconcludeerd: 
 
 

 

Figuur 91: Conclusie figuur fietsinfrastructuur 

lange termijn scenario Raamplan 

 

Figuur 92: Conclusie figuur fietsinfrastructuur 

lange termijn scenario Lamp 
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4.3.3 Fietsinfrastructuur op korte termijn 

 
De conclusiefiguren van wat op lange 
termijn nodig wordt geacht bevat een 
ruimere scope dan het project R4WO. De 
fietssnelweg langs de spoorlijn wordt in 
principe niet mee gerealiseerd in het 
project R4WO. De fietssnelweg R4 West 
zal wel gerealiseerd worden, net als een 
aansluiting op de bestaande fietspaden in 
de Evergemsesteenweg, Zeeschipstraat 
en Christoffelweg.  
 
Onderstaande figuren geven weer hoe 
kan omgegaan worden met deze dualiteit 
van lange en korte termijn.  
 
Indien strikt wordt gekozen met een 
minimum van inspanningen de knoop te 
vervolledigen betekent dit dat fietsers van 
de Zeeschipstraat en Christoffelweg 
moeten omgeleid worden naar het 
westelijke kruispunt om de R4 te kruisen. 
Voor de doorgaande route 
Christoffelweg-Zeeschipstraat is dit een 
grote omrijfactor. 

 

Figuur 93: Nodige 

infrastructuur op lange 

termijn te voorzien binnen 

project R4WO 

 

Figuur 94: te volgen 

routes om knoop W9 te 

kruisen zonder de bouw 

van extra 

fietsinfrastructuur. 
 

Indien gekozen wordt voor minimale inspanningen zijn er slechts een beperkt aantal mogelijkheden.  

• Langs zuidzijde kan gekozen worden een 
spiraalhelling te voorzien die de 
aansluiting maakt met Stenenkruis 

• Of het fietspad langs de spoorlijn kan 
doorgetrokken worden tot aan de 
Spesbroekstraat waar op lange termijn 
sowieso een aansluiting naar het lokale 
wegennet zal moeten gebeuren.  

 
 
 

Langs noordelijke zijde zijn 2 optimalisaties 
mogelijk: 

• Langs noordelijke zijde kan een 
aansluiting van de westelijke helling van 
R4 West met de Waalbrugstraat 
voorzien worden. 

• Bijkomend kan het fietspad langs 
spoorlijn L58 verbonden worden met de 
Schouwingsstraat met een dalende 
helling. 
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Figuur 95: Mogelijke optimalisaties 

fietsinfrastructuur langs zuidzijde op korte 

termijn. 

 

Figuur 96: Mogelijke optimalisaties 

fietsinfrastructuur langs noordzijde op korte 

termijn. 
 

Om de totale kosten van de fietsinfrastructuur op 
lange termijn te optimaliseren wordt idealiter 
vandaag reeds een aanzet van de fietssnelweg 
L58 meegenomen in het project R4WO.  
De betrokken actoren (Evergem, Gent en de 
Provincie) ondersteunen dit principe en zullen dan 
ook de nodige gesprekken en 
samenwerkingsovereenkomsten opstarten om dit 
deel van de fietssnelweg L58 mee te realiseren in 
het project R4WO. Belangrijk is hierbij dat de 
gesprekken met Infrabel zo snel mogelijk 
opgestart worden18. 
 
 

 

Figuur 97: Idealiter te realiseren 

fietsinfrastructuur op korte termijn19 

                                                      
18 Infrabel heeft als reactie op de MER-kennisgeving akkoord gegeven met vernieuwing van de 
spoorbrug én aanleggen van het fietspad hierlangs op voorwaarde dat bij het ooit overgaan tot 
elektrificatie van het spoor eventuele aanpassingen aan het fietspad ten laste zijn van de beheerder 
van het fietspad. 
19 Het al dan niet snel zakken van het fietspad ten zuiden van de R4 zal later verder onderzocht 
worden. Vanuit technisch standpunt is het op hoogte houden van de fietssnelweg het interessants, 
vanuit inkijk naar de achtertuinen heeft dit dan weer nadelen. 
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4.4 MICROSIMULATIE 

 
Voor beide scenario’s is een microsimulatie uitgevoerd. De presentatie hiervan is in bijlage 
opgenomen. Hieronder volgt een korte samenvatting waarbij de belangrijkste conclusies worden 
weergegeven. Voor het scenario Raamplan werden 2 simulaties uitgevoerd, één met een grote 
ruimte-impact in de Evergemsesteenweg die iets vlotter werkt en één met een beperktere ruimte-
inname in de Evergemsesteenweg. Gezien de ruimtelijke doelstellingen van het project wordt enkel 
verder gewerkt met de variant met een beperktere ruimte-inname in de Evergemsesteenweg.  
Voor het scenario Lamp werden 2 varianten uitgewerkt, beiden hebben zowel verkeerskundig als 
ruimtelijk voor en nadelen. Beiden worden dan ook gerapporteerd. De globale conclusies van beiden 
zijn wel gelijkaardig. 

4.4.1 Basisinformatie gebruikt voor de opzet van de microsimulatie 

4.4.1.1 Netwerk  

Onderstaande grondplannen werden in een microsimulatie verwerkt. Op deze figuren ontbreekt nog 
de fietsinfrastructuur. In de microsimulatie werd de noodzakelijke fietsinfrastructuur en 
voetgangersoversteken die relevant zijn voor het functioneren van de wegenisinfrastructuur bijkomend 
opgenomen. 
 

 

Figuur 98: Basisplan scenario Raamplan bij aanvang microsimulatie (zie ook bijlage) 
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Figuur 99: Basisplan scenario Lamp bij aanvang microsimulatie (zie ook bijlage) 
 
Uit de microsimulaties bleek al snel dat enkele aanpassingen nodig waren om het systeem 
verkeerskundig te doen functioneren. De ingrepen gaan vooral over het opnemen van een extra 
rijstrook komende van R4 – Zelzate en het verlengen van linksafslagstroken. Deze conclusies hebben 
input geleverd tot aanpassingen van de figuren voor beide scenario’s (zie bijlage). 
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4.4.1.2 Input 

De HB-matrix van het macromodel 2020 werd gebruikt waarbij de intensiteiten van en naar de 
Industrieweg gecorrigeerd werden. Het macromodel geeft namelijk geen verkeer weer van en naar de 
Industrieweg. Om deze onvolmaaktheid in het macromodel op te vangen werd het verkeer in- en uit 
de Industrieweg tijdens een telling van 2013 gebruikt. Er werden zo bijkomstig bovenop de 
intensiteiten van het macromodel 208 pae in, 122 uit tijdens de ochtendspits en 116 in, 141 uit tijdens 
de avondspits toegevoegd. 
 
In het concept Lamp ontstaan grote omrijafstanden voor verkeer van en naar de R4 West. Hierdoor 
verschuiven op grotere schaal enkele routes. Hierdoor werd een verschillende HB-matrix gebruikt om 
beide scenario’s te evalueren. 
 

  

Figuur 100: Gehanteerde HB-matrix scenario Raamplan 

  

Figuur 101: Gehanteerde HB-matrix scenario Lamp 
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4.4.2 Ontworpen lichtenregelingen 

Op basis van de intensiteiten en tussentijdse evaluaties van de microsimulatie werden onderstaande 
lichtenregelingen ontworpen: 
 

 

Figuur 102: Raamplan: netwerk westelijk 

kruispunt 

 

Figuur 103: Raamplan: Regellogica 

westelijk kruispunt 
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Figuur 104: Raamplan: netwerk oostelijk 

kruispunt 

 

Figuur 105: Raamplan: Regellogica oostelijk 

kruispunt 

 

Figuur 106: Lamp: Netwerk westelijk 

kruispunt steunlicht voor tram (Industrieweg 

blijft voorrangsgeregeld) 

 
 
 
 
 
 

 

Figuur 107: Lamp: Regellogica westelijk 

kruispunt steunlicht voor tram (Industrieweg 

blijft voorrangsgeregeld) 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 127 | 173 

 

 

Figuur 108: Lamp: Netwerk westelijk 

kruispunt volwaardig VRI 

 

Figuur 109: Lamp: Regellogica westelijk 

kruispunt volwaardig VRI 
 
 
 
 

 

Figuur 110: Lamp: netwerk oostelijk 

kruispunt 

 

 

Figuur 111: Lamp: Regellogica oostelijk 

kruispunt 
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Aan het oostelijk kruispunt worden in geen geval conflicten tussen zwakke weggebruikers en 
gemotoriseerd verkeer toegelaten, de voetgangersoversteken zijn conflictvrij geregeld. Fietspaden zijn 
niet voorzien, een fietser kan via de zebrapaden mee oversteken. 
In het scenario Raamplan werden conflicten tussen fietsers en voetgangers behouden voor het 
westelijke kruispunt. Een conflictvrije regeling voor fietsers- en voetgangers zou hier te weinig 
capaciteit bieden voor gemotoriseerd verkeer. Enkel conflicten tussen rechtsaffers en zwakke 
weggebruikers werden opgenomen als toelaatbare conflicten. Een belangrijk aandachtspunt is het 
conflict tussen de dubbelrichtingsfietsoversteek en de rechtsaffers komende van het sas. Om dit 
gevaarlijk conflict te schrappen werd een rechtsafslagstrook voorzien die apart groen krijgt zodat de 
fietssnelweg conflictvrij kan kruisen. 
 
Voor het scenario Lamp werden 2 varianten voor het westelijke kruispunt gesimuleerd. Een variant 
met een voorrangsgeregeld kruispunt Industrieweg x Evergemsesteenweg waar de fietssnelweg 
samen met de tram via een steunlicht conflictvrij geregeld wordt en een variant waarbij de tram en 
fietskruising van de Industrieweg samen met het kruispunt Industrieweg x Evergemsesteenweg 
geregeld wordt. Bij dit laatste wordt de fietssnelweg conflictvrij geregeld, de enkelrichtingsfietspaden 
worden wel met conflicten geregeld. Hier is nog marge in het verkeerslicht om nog optimalisaties te 
doen.  
Beiden varianten kunnen voldoende capaciteit bieden. De ruimte-inname voor de variant met een 
volwaardig verkeerslicht is beduidend groter. 

4.4.3 Conclusies 

4.4.3.1 HB-matrix 

 
Door een verschil in gebruik in HB-matrix werden verschillende intensiteiten voor beide scenario’s 
geëvalueerd. Dit komt doordat de knoop zodanig verschillend is dat op grotere schaal andere routes 
gevolgd worden door de aangepaste knoop. Tijdens de ochtendspits komt ter hoogte van de W9 2% 
minder verkeer bij scenario Lamp ten opzichte van scenario Raamplan. Tijdens de avondspits is het 
verschil van de totale ingaande en uitgaande stromen verwaarloosbaar tussen beide scenario’s. De 
avondspits is ruim 20% drukker. Het verschil in de ochtendspits hoeft dan ook geen probleem te zijn 
bij de verdere evaluatie, de avondspits is maatgevend om het functioneren van de knoop te evalueren. 
 

ind chr R4G eve ZSS R4Z totaal

1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V

ind 0 0 nvt 0 0 nvt 0 0 nvt 10 10 0% 30 30 0% 82 82 0% 122 122 0%

chr 16 1 -91% 0 0 nvt 415 267 -36% 117 140 20% 667 746 12% 59 98 67% 1273 1252 -2%

R4G 0 0 -100% 222 228 3% 0 0 nvt 126 26 -80% 232 149 -36% 1080 1092 1% 1660 1494 -10%

eve 41 174 327% 279 274 -2% 156 0 -100% 0 0 nvt 9 14 53% 563 547 -3% 1048 1009 -4%

ZSS 90 8 -91% 410 429 5% 95 95 0% 0 5 10640% 0 0 nvt 660 663 0% 1255 1200 -4%

R4Z 62 25 -59% 86 117 36% 976 1045 7% 132 126 -4% 410 430 5% 0 0 nvt 1667 1743 5%

7024 6819 -3%  

Tabel 35: verschil in ingegeven intensiteiten tussen scenario Raamplan en Lamp - 

Ochtendspits 
 

ind ind chr R4G eve ZSS R4Z totaal

1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V 1V 6V 1V/6V

ind 0 0 nvt 12 14 10% 0 0 nvt 25 28 10% 64 61 -3% 40 38 -4% 141 141 0%

chr 0 0 nvt 0 0 nvt 296 247 -16% 41 168 311% 510 469 -8% 55 58 6% 901 942 4%

R4G 0 0 nvt 355 376 6% 0 0 nvt 396 257 -35% 370 290 -21% 1043 1060 2% 2164 1984 -8%

eve 29 85 196% 471 490 4% 35 0 -100% 0 0 nvt 102 95 -7% 156 169 8% 793 839 6%

ZSS 19 4 -78% 649 660 2% 226 241 7% 1 0 -93% 0 0 nvt 369 347 -6% 1264 1253 -1%

R4Z 68 27 -61% 79 102 30% 1854 1778 -4% 459 590 29% 801 830 4% 0 0 nvt 3260 3327 2%

8523 8485 0%  

Tabel 36: verschil in ingegeven intensiteiten tussen scenario Raamplan en Lamp - Avondspits 
 
De precieze verschuivingen ten gevolge van het verschil in vormgeving worden verder besproken. 
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4.4.3.2 Belangrijkste knelpunten 

De meeste knelpunten zijn opgelost in de microsimulatie. Hiervoor werden de nodige aanpassingen 
aan de grondplannen doorgevoerd. Onderstaande knelpunten zullen echter bij de verdere uitwerking 
de nodige aandacht vergen: 
 
Knelpunten bij scenario Raamplan  

1. Tak Liefkensstraat 
De aantakking Liefkensstraat x Evergemsesteenweg gebeurt voorrangsgeregeld. Verkeer uit de 
Liefkensstraat naar de bypass richting sas (om naar Zeeschipstraat, R4 West Zelzate of 
Christoffelweg te gaan) moet 3 rijstroken van de Evergemsesteenweg kruisen vlakbij het 
verkeerslichtengeregelde kruispunt (gelijkaardig als vandaag).  
Om deze kruising verder te beveiligen wordt bij weerhouden van dit scenario best onderzocht of een 
steunlicht kan geplaatst worden. 
 
 

2. Fileterugslag Christoffelweg 
Tijdens de avondspits gebeurt het regelmatig dat het sas van de 
Christoffelweg te kort is om het verkeer komende van het 
kruispunt te verwerken. Zo ontstaat er fileterugslag van de 
overgang van 3 naar 1 rijstroken tot op het kruispunt. Dit zorgt 
niet voor het vastlopen van het kruispunt omdat de file steeds 
oplost (het verkeer moet van 3 naar 1 rijstrook maar die ene 
rijstrook is wel steeds in de voorrang). Hierdoor vormt dit geen 
structureel probleem voor de afwikkeling op het oostelijk 
verkeerslichtengeregelde kruispunt.  
 
Hetzelfde probleem deed zich voor in de Zeeschipstraat, hier is 
de lengte van de 2 rijstroken verlengt door Stenenkruis via een 
ventweg naar de Spesbroekstraat af te leiden (zo opgenomen in 
de plannen). 
 

 

Figuur 112: Knelpunt 

fileterugslag Zeeschipstraat 

 

3. Fileterugslag sas 
Ook in het sas tussen beide kruispunten, doet er zich soms 
fileterugslag voor. Vooral op het sas richting Zelzate. 
De file lost echter steeds vlot op. Bij de uitwerking van het 
definitieve plan zal dit de nodige aandacht vergen. 

 

Figuur 113: Knelpunt 

fileterugslag sas 
 

 
Knelpunt bij scenario Lamp 
Bij scenario Lamp doet zich één knelpunt voor dat ook bij scenario Raamplan voorkomt. 
 

1. Fileterugslag Christoffelweg 
Dit knelpunt komt voor zowel bij scenario Raamplan als bij scenario Lamp.  
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4.4.3.3 Mogelijke optimalisaties  

Tijdens de microsimulatie bleken naast een aantal knelpunten ook optimalisaties naar infrastructuur 
mogelijk. 
 

1. Tak Evergemsesteenweg naar oostelijk kruispunt toe kan compacter ingericht worden 
bij scenario Lamp 

De bypass rechtsaf van Evergemsesteenweg naar Zeeschipstraat wordt erg weinig gebruikt in het 
scenario Lamp.  
Er kan onderzocht worden of deze bypass niet uit de voorrang kan aantakken op de Zeeschipstraat of 
zelfs om de rechtsaf mee op de rijstrook rechtdoor te steken en in de lichtenregeling te verwerken 
zonder bypass. 
Deze ingrepen kunnen ruimtebesparend werken, voornamelijk in de Zeeschipstraat. 
 

2. Aanloop Zeeschipstraat naar oostelijk kruispunt toe kan compacter bij beide 
scenario’s. 

In de simulatie is over een zone van ruim 300m 4 rijstroken opgenomen voor de Zeeschipstraat. 
Tijdens de simulatie leek dit zelden vol te lopen. Bij verdere uitwerking kan gekeken worden of deze 
zone van 4 rijstroken naar het kruispunt toe niet kan ingekort worden. Vermoedelijk kan dit tot 1/3 
ingekort worden zonder significante impact op de lichtenregeling. 
Deze bevinding geldt zowel voor het scenario Raamplan als Lamp. 
 
Bovenstaande optimalisatie wordt in projectnotafase verder onderzocht om de specifieke noodzaak 
van lengtes voorsorteerstroken 

4.4.3.4 Wachtrijlengtes, doorrijtijden en verliestijden 

In bijlage zijn de wachtrijlengtes, doorrijtijden en verliestijden op verschillende takken en routes 
opgenomen.  De maximale wachtrijlengtes zorgen tijdens de ochtendspits nooit voor problemen. 
Tijdens de avondspits ontstaat er echter af en toe (bij beide) scenario’s een wachtrijlengte die langer 
is dan de afstand tot het volgende kruispunt. Deze situaties komen echter uitzonderlijk voor en lossen 
telkens snel weer op. Er ontstaat dus geen structureel probleem. De doorrijtijden en gemiddelde 
wachtrijlengtes getuigen hiervan. 
 
Globaal genomen kan gesteld worden dat de doorrijtijden bij scenario Lamp iets langer zijn dan bij 
scenario Raamplan (vooral tijdens de ochtendspits, het verschil tijdens de avondspits is 
verwaarloosbaar). Deze extra doorrijtijden zijn echter voornamelijk te wijten aan de extra 
omrijafstanden op bepaalde routes (via keerlus R4). De verliestijden (de tijd die een voertuig verliest 
ten opzichte van een free-flow situatie) zijn dan weer lager bij het scenario Lamp. Anders gezegd zal 
een voertuig bij het scenario Lamp vlotter rijden (minder stil staan of moeten afremmen) maar er 
uiteindelijk wel gemiddeld iets langer over doen. De 2 varianten van het scenario Lamp verschillen in 
uitvoering van het westelijk kruispunt (a= voorrangsgeregelde situatie, b=verkeerslichtenregeling), de 
impact van het voorzien van een VRI t.o.v. voorrangsregeling is globaal gezien verwaarloosbaar. 

 
 1V 10Va 10Vb (10Va-1V)/1V (10Vb-1V)/1V 

Gemiddelde van alle doorrijtijden OS (s) 160 164,5 173,5 2,8% 8,4% 

Gemiddelde van alle verliestijden OS (s)  42 29,4 38,9 -30,0% -7,4% 

Gemiddelde van alle doorrijtijden AS (s) 185 185 188,6 0% 1,9% 

Gemiddelde van alle doorrijtijden AS (s) 66 49,7 53,9 -24,7% -18,3% 

Tabel 37: Gemiddelde van alle doorrijtijden en verliestijden (1V: Raamplan – 10Va: Lamp met 

Industrieweg voorrangsgeregeld – 10Vb: Lamp met Industrieweg lichtengeregeld) 
 
Onderstaande tabel bevat de gemiddelde verliestijd t.h.v. knoop W9 voor bus en tram tussen 2 
opeenvolgende kruispunten. Voor de simulatie werden de huidige locaties van de haltes behouden.  
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Deze verliestijden bevatten dus het optrekken en afremmen t.h.v. de haltes, het optrekken en 
afremmen naar het kruispunt toe (indien rood) en de wachttijd aan het kruispunt/ kruispunten. 
Zowel de tram als de bus gaan iets vlotter bij scenario Lamp dan bij scenario Raamplan. De 
verliestijden nemen af met 1/3 tot de helft voor de bussen en trams.  
 
Om de impact van het halteren van de tram in onderstaande tabel te neutraliseren kan van alle 
waarden een 25-tal seconden afgetrokken worden. De verliestijden t.h.v. de kruispunten worden dan 
4-8s voor scenario Lamp en 11-19s voor scenario Raamplan. 
 
De gehanteerde verkeerslichtenbeïnvloeding voor tram en bus is uit Figuur 102 tem Figuur 111 af te 
lezen. 
 
 Ochtendspits Avdonspits 

Gemiddelde verliestijden 1V 10Va 10Vb 1V 10Va 10Vb 

Tram ri Evergem (incl 1 halte) 36 29 34 41 32 29 

Tram ri Gent (incl 1 halte) 40 30 32 44 28 28 

Bus ri Evergem (excl halte) 30 26 25 50 40 44 

Bus ri Gent (excl halte) 38 10 28 55 19 34 

Tabel 38: Gemiddelde verliestijden openbaar vervoer (1V: Raamplan - 10Va: Lamp met 

Industrieweg voorrangsgeregeld – 10Vb: Lamp met Industrieweg lichtengeregeld) 

4.4.3.5 Cylustijden 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde voorkomende cyclustijden weer. Er werd ontworpen om een 
cyclustijd van 120s te benaderen in het meest ongunstige scenario. Echter om fileterugslag naar de 
R4 toe ten alle tijden te vermijden, werd in de lichtenregelingen opgenomen dat de groentijd voor de 
afrit extra kan verlengd worden in uitzonderlijke omstandigheden. Hierdoor loopt de maximale 
cyclustijd in extreme gevallen op tot 170s. De gemiddelde cyclustijden blijven echter steeds ruim 
onder de 120s. 
 
De gemiddelde cyclustijden tijdens de ochtendspits blijven steeds onder de 90s, de maximale onder 
de 120s, dit voor beide scenario’s. Hier wordt ook nooit file-opbouw naar de R4 toe waargenomen. Dit 
gebeurt wel tijdens de avondspits waardoor langere cyclustijden voorkomen. Dit noodscenario wordt 
bij beide scenario’s evenveel keren opgeroepen (4à5 x per avondspits). Dit weerspiegelt zich ook in 
de cyclustijden. 
 
 Ochtendspits Avondspits 

 West Oost West Oost 

 1V 10V
a 

10V
b 

1V 10V
a 

10V
b 

1V 10V
a 

10V
b 

1V 10V
a 

10V
b 

Gemiddelde cyclustijd (s) 87 86 86 91 / 67 107 105 104 100 / 72 

Maximale cyclustijd (obv 10 runs) (s) 116 111 112 116 / 95 167 151 151 131 / 96 

Aantal maal buffer ingeroepen (per uur) 0 0 0 0 / 0 4,6 4,9 3,9 0,4 / 0 

Aantal 26cyclustijden/u (<090s) 27 27 27 14 / 54 5 5 6 3 / 49 

Aantal cyclustijden/u (90s-120s) 15 15 15 26 / 0 21 25 25 32 / 1 

Aantal cyclustijden/u (>120s) 0 0 0 0 / 0 7 5 4 0 / 0 

Tabel 39: Cyclustijden en buffering voor file bij scenario’s 1V en 10V 
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4.4.3.6 Besluit 

Scenario Raamplan en Lamp kunnen de intensiteiten beiden verwerken mits enkele infrastructurele 
aanpassingen. Door de lichtenregeling kunnen accenten gelegd worden om bepaalde takken beter af 
te wikkelen dan andere. Hierdoor kan fileterugslag naar de R4 toe vermeden worden bij beide 
scenario’s. Dit zorgt er echter niet voor dat er op andere takken problemen ontstaan.  
 
De gemiddelde doorrijtijden geven aan dat het verkeer bij scenario Raamplan iets vlotter verloopt dan 
bij scenario Lamp. Tijdens de avondspitsspits is het verschil echter verwaarloosbaar (in geval van 
scenario 10Va is het verschil 2,8% in de OS, 0% in de AS)..  
De gemiddelde verliestijden bij scenario Lamp zijn beduidend beter. Het verkeer doet er in de 
avondspits (drukste scenario) dus gemiddeld even lang over, de extra omrijafstanden worden 
gecompenseerd door een vlotter werkende knoop. Tijdens de ochtendspits zijn de verliestijden ook 
gemiddeld lager, echter niet voldoende om de extra omrijafstand teniet te doen. 
 
De verliestijden voor tram en bus zijn beduidend beter bij scenario Lamp dan bij scenario Raamplan. 
Ondanks enkele inspanningen om de lichtenregelingen optimaal te manipuleren in functie van een 
vlotte openbaar-vervoersdoorstroming is de doorstroming bij kruispunten met hogere cyclustijden en 
intensiteiten (minimumgroen) toch steeds lager dan bij kruispunten met kortere cyclustijden en lagere 
intensiteiten (minimumgroen). 
 
De cyclustijden en het inroepen van de filebuffer is erg gelijkaardig bij beide scenario’s.  

4.5 OPENBAARVERVOERSKNOOP 

In afwachting van het transferium op lange termijn moet binnen het project R4WO al een optimalisatie 
van de openbaar vervoersknoop plaatsvinden. Om echter niet in het vaarwater te komen met de 
studie van stad Gent omtrent dit transferium (en wat en hoe dit op korte termijn kan meegenomen 
worden in het project R4WO) wordt voorlopig uitgegaan van een eenvoudige optimalisatie waar 
mogelijk.  
 
Gedurende het verdere proces (afhankelijk van het ene of andere scenario) kan de invulling van deze 
openbaar vervoersknoop verder vormkrijgen en aangepast worden. 
 
Momenteel wordt van onderstaande uitgegaan: 

• Bij scenario Raamplan wordt de huidige situatie min of meer behouden: 
o Tramhalte blijven op de huidige locatie 
o Bushaltes blijven op de huidige locatie 
o Door de aanpassing van de knoop verdwijnt een deel van de P&R-capaciteit. 

• Bij scenario Lamp wordt een optimalisatie van de halte-infrastructuur vooropgesteld: 
o Tramhaltes worden op het tunneldak voorzien waardoor een kortere relatie ontstaat 

met de bushaltes. 
o De bushaltes blijven liggen op hun huidige locatie 
o Waar mogelijk worden P&R toegevoegd t.o.v. vandaag. 
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4.6 INTERFERENTIE MET SIFFERVERBINDING 

Reeds in de startnota macroniveau wordt aangehaald dat in het project R4WO slechts in zéér 
beperkte mate rekening wordt gehouden met het traject van de Sifferverbinding. Slechts waar met 
minimale inspanningen (ruimte-inname en financieel) rekening kan gehouden worden met het 
Sifferverbindingstracé, wordt dit wel meegenomen. De onzekere timing, de onzekere ligging van het 
tracé en de complexiteit van de knopen W9 zonder Sifferverbinding worden, als argumenten voor 
deze redeneringswijze, naar voor geschoven. 
 
Onderstaand wordt de impact van beide weerhouden scenario’s op een toekomstig Siffertracé op 
deze locatie verduidelijkt. 

4.6.1 Evaluatie Sifferstudie 

De Sifferstudie van 2001 hield 
rekening met de ombouw van de R4 
voor de vormgeving van de knoop 
W9. Er werd met een 2-
strooksrotonde rekening met 4 
toeleidende rijstroken. Ook wordt met 
één knoop ter hoogte van de 
Zeeschipstraat rekening gehouden en 
niet met een ontdubbelde knoop met 
2 halve op- en afrittencomplexen. 
 
  

 

Figuur 114: Knelpunten Sifferverbinding t.h.v. W9 
 
Een evaluatie van het plan van 2001 leert ook dat dit volledig achterhaald is en niet voldoet aan de 
huidige ontwerprichtlijnen. Concreet betekent het voorzien van het ontwerp zoals aangegeven 
hierboven dat een snelheidslimiet van 30 km/u zal gelden op dit op- en afrittencomplex. 
Ook is de weefzone voor verkeer van de Sifferverbinding naar R4 West te kort volgens de richtlijnen 
van de NOA. 
 
Huidige plan van de Sifferverbinding moet dus hertekend worden volgens de nieuwe richtlijnen. 
Gezien de ruimte echter niet voorhanden is om de huidige vormgeving te behouden met de nieuwe 
bochtstralen, zal dit betekenen dat ook de vormgeving verandert. Een nieuwe Sifferstudie dringt zich 
met andere woorden op wanneer hier verder duidelijkheid moet rond komen. 

4.6.2 Mogelijke uitwerking Siffertracé thv knoop W9 

Om de Sifferverbinding in te passen in het huidige ontwerp van de scenario’s 1V en 10V zullen 
behoorlijk wat kunstgrepen moeten uitgehaald worden om én te voldoen aan voldoende ruime 
bochtstralen én het lengteprofiel te respecteren én de nodige vrije hoogtes voor auto, scheepvaart en 
treinverkeer. 
De enige haalbare uitweg lijkt een uitwerking zonder uitwisseling aan de W9 zelf, dus enkel 
uitwisseling tussen R4 én Sifferverbinding en dit door middel van een tunnel onder het complex door. 
Zowel bij scenario 1V als 10V zal dit niet evident zijn. Er zijn momenteel geen argumenten om te 
stellen dat één van beide scenario’s meer mogelijkheden openhoudt voor de Sifferverbinding. De 
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toekomstige Sifferverbinding zal de nieuwe knoop dus als randvoorwaarde moeten meenemen. Nu 
rekening houden met een mogelijke Sifferverbinding die er misschien nooit op deze locatie komt is 
niet haalbaar. 
 
Omdat onderstaande figuren aantonen dat in de tunnel mogelijks een weefzone voor de Siffer kan 
plaatsvinden wordt beslist de vluchtstroken in de tunnel voor beide scenario’s te dimensioneren op 
een rijstrook. Zodoende kan later alsnog een 3de extra rijstrook in gebruik genomen worden in de 
tunnel ten behoeve van een uitwisseling met de Sifferverbinding. 

 

Figuur 115: Mogelijke oplossingsrichting om Sifferverbinding te verzoenen met de scenario’ s 

Raamplan en Lamp. 

4.6.3 Conclusies 

Beide scenario’s hebben een grote impact op de realiseerbaarheid van het Siffertracé op deze locatie. 
Er is echter geen duidelijk onderscheid dat één scenario beter combineerbaar maakt dan het andere. 
De vorm en locatie in de Sifferstudie van 2001 zijn gezien de huidige ontwerprichtlijnen niet meer 
mogelijk. Een nieuwe Sifferstudie (buiten de scope van het project R4WO) dringt zich aan vooraleer 
verdere keuzes kunnen genomen worden over de precieze vorm en locatie van het Siffertracé. Hierbij 
lijkt het logisch om de uiteindelijke keuze (1V vs 10V) hierbij als randvoorwaarde mee te nemen 
eerder dan dat deze studie rekening houdt met een Siffertracé dat nog aan verandering onderhevig is. 
Om enigszins de mogelijkheid van een aantakking van het Sifferstracé in de tunnel mogelijk te houden 
wordt beslist bij beide varianten de vluchtstrook in de tunnel te dimensioneren op een rijstrookbreedte. 
Hierdoor hoeft de tunnel later niet opgebroken te worden om één rijstrook toe te voegen. 
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4.7 MACROMODEL 

Beide scenario’s, Raamplan en Lamp, worden in het macromodel doorgerekend met éénzelfde input 
voor de overige knopen, namelijk de stand van zaken van de verschillende knopen d.d. 26-06-2017.  
 
Er wordt verder in dit onderdeel gesproken over modelvarianten. Hieronder is de overeenkomst 
tussen de macromodelvarianten en concepten te vinden. 
 

Variant 
macromodel 

Concept 

Var32 BAU 2020 inclusief R4WO met optie Raamplan voor W9 en optie 8tris 
voor O1234 

Var33 BAU 2020 inclusief R4WO met optie Lamp voor W9 en optie 8tris 
voor O1234 

 
Voor de varianten wordt ook een Selected Link Analyse uitgevoerd die aangeeft welk verkeer over 
bepaalde verbindingen in het verkeersnetwerk loopt om eventueel grote verschuivingen op te merken. 

4.7.1 Scenario 1V – Raamplan 

In variant 32 van het macromodel wordt een simulatie gemaakt van het concept raamplan voor de 
knoop W9. 
 
Ochtendspits 

 

Figuur 116: Variant 32 - OS 
 
De ochtendspits voor deze variant geeft weer aan 
dat er ongeveer 1590 pae per uur vanuit het westen 
op de R4 naar knoop W9 zou rijden. In de 
omgekeerde richting, vertrekkend van het 
knooppunt is dat ongeveer evenveel, namelijk 1608 
pae per uur.  
Ten oosten van het knooppunt komt langs de R4 
ongeveer 1600 pae per uur toe en rijdt er zo’n 2300 
pae per uur weg.  
Op de knoop zelf, tussen de twee kruispunten gaat 

Avondspits 

 

Figuur 117: Variant 32 – AS 
 
Tijdens de avondspits liggen de intensiteiten 
algemeen gezien hoger dan tijdens de 
ochtendspits.  
Het segment van de R4 ten westen van de 
knoop geeft intensiteiten aan van 2100 pae per 
uur naar het westen en ongeveer 2100 pae per 
uur naar het knooppunt.  
Ten oosten van het knooppunt is er op de R4 
bijna 3000 pae per uur dat zijn weg baant naar 
het knooppunt terwijl er maar ongeveer de helft, 
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er 740 pae per uur van oost naar west en 1260 pae 
per uur in de omgekeerde richting. De R4 verwerkt 
hier 972 pae per uur naar het westen en 1038 pae 
per uur naar het oosten. Deze tussenliggende 
intensiteiten op de R4 zijn ruim lager dan de 
intensiteiten op de R4 ten westen en ten oosten van 
het knooppunt wat al aanduidt dat er veel 
uitwisseling van verkeer zal plaatsvinden. 
De zijstraten verwerken dan ook vrij veel verkeer. 
De Christoffelweg verwerkt zo ongeveer 1000 pae 
naar het noorden en 1233 pae per uur naar het 
zuiden, richting het oostelijk kruispunt van de 
knoop. In de Zeeschipstraat zijn ongeveer diezelfde 
intensiteiten waarneembaar. 1169 pae per uur naar 
het kruispunt toe en 1268 pae per uur naar het 
zuiden. Dit wil echter geenszins zeggen dat dit 
hetzelfde verkeer betreft. 
De Evergemsesteenweg kent lagere intensiteiten 
dan voornoemde zijtakken. Zo’n 980 pae per uur 
gaat richting het knooppunt en 365 pae per uur rijdt 
er van weg. 
De belasting van de Industrieweg is miniem. 

zo’n 1600 pae per uur, wegrijdt van de knoop.  
Tussen de twee kruispunten van het knooppunt 
bevindt zich op de R4 een stroom van 1560 pae 
per uur naar het westen en ruim 1000 pae per 
uur naar het oosten. Van kruispunt naar 
kruispunt rijdt er bijna 1200 pae per uur naar 
het westen en 1400 naar het oosten. Ook hier 
blijkt de uitwisseling met de R4 dus significante 
proporties aan te nemen. 
De Christoffelweg voert zo’n 930 pae per uur 
aan naar het knooppunt en leidt er 1540 pae 
per uur van weg. De Zeeschipstraat voert meer 
aan naar het kruispunt dan de Christoffelweg, 
namelijk ruime 1200 pae per uur en voert ook 
meer verkeer af, bijna 1650 pae per uur. 
Op de Evergemsesteenweg is de aanvoer naar 
het kruispunt lager dan in de ochtendspits en 
bedraagt die maar 755 pae per uur. Er wordt 
echter een veelvoud van het ochtendspits 
verkeer afgevoerd namelijk ruim 1000 pae per 
uur.  
Ook hier is de belasting van de Industrieweg 
beperkt. 

 

4.7.2 Scenario 10 V – Lamp  

In variant 33 van het macromodel wordt een simulatie gemaakt van het concept Lamp voor de knoop 
W9. 
 
Ochtendspits 

 

Figuur 118: Variant 33 - OS 
 
De R4 ten westen van het knooppunt verwerkt in 
deze variant minder verkeer dan de variant 32. Er 
gaat ongeveer 1400 pae per uur van en naar het 
knooppunt. De intensiteiten ten oosten op de R4 

Avondspits 

 

Figuur 119: Variant 33 – AS 
 
Ook hier liggen de intensiteiten voor de 
avondspits algemeen gezien hoger dan in de 
ochtendspits, doch meestal lager dan in de 
avondspits van variant 32. 
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zijn van dezelfde grootteorde als die in de vorige 
variant. Ruim 1600 pae per uur naar knooppunt 
W9 en ruimte 2300 pae per uur rijdt weg.  
Tussen de twee uitwisselingsplaatsen op de 
knoop loopt op de R4 bijna 1400 pae per uur naar 
het westen en bijna evenveel naar het oosten. Dit 
gebruik ligt iets hoger dan in vorige variant wat 
duidt op iets meer doorgaand verkeer.  
Tussen de kruispunten zelf vloeit er bijna 300 pae 
per uur naar het westen en 860 pae per uur naar 
het oosten. Vooral het verkeer naar het westen 
bedraagt hier significant minder dan in variant 32 
(Raamplan). 
De belasting op de aantakkende wegen is van 
dezelfde grootteordes als variant 32. De 
Christoffelweg levert ruim 1100 pae per uur aan 
het knooppunt en vort er bijna 1000 pae per uur 
van weg. Voor de Zeeschipstraat geldt dat er 
ruim 1100 pae per uur wordt aangevoerd naar het 
knooppunt terwijl er ruim 1200 pae per uur wordt 
afgevoerd.  
De Evergemsesteenweg levert ook nog eens 
1000 pae per uur aan het knooppunt en leidt er 
bijna 300 pae per uur van weg.  
De Industrieweg voert hier wel een aanzienlijk 
deel verkeer weg, namelijk ongeveer 130 pae per 
uur. 

De R4 ten westen van het knooppunt voert bijna 
2000 pae per uur af en ruim 1800 pae per uur 
aan naar knooppunt W9. Aan de oostzijde 
bedraagt de aanvoer zo’n 3000 pae per uur en de 
afvoer zo’n 1570 pae per uur.  
Tussen de kruispunten vervoer de R4 bijna 2000 
pae per uur naar het westen en ruim 1800 pae 
per uur naar het oosten.  
Van kruispunt naar kruispunt gaan er ruim 1000 
pae per uur naar het westen en ruim 760 pae per 
uur naar het oosten. In vergelijking met variant 32 
betekent dit dat er meer verkeer de R4 doorgang 
gebruikt en minder verkeer zit op de verbinding 
tussen de twee kruispunten. 
Rondom het knooppunt geeft de Christoffelweg 
bijna 900 pae per uur om te verwerken op het 
kruispunt. Bijna 1600 pae per uur gebruikt de 
Christoffelweg vanaf het knooppunt. Voor de 
Zeeschipstraat gelden weggaande intensiteiten 
rond de 1500 pae per uur en toeleidende van zo’n 
1150 pae per uur.  
De Evergemsesteenweg verzorgt de toegang tot 
het knooppunt voor bijna 750 pae per uur en leidt 
er bijna 950 pae per uur van weg.  
In beide richtingen wordt de Industrieweg meer 
gebruikt dan in variant 32. 
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4.7.3 Selected link analyse (SLA) 

Onderstaande tabel geeft per rij weer wat de intensiteiten zijn, in PAE, voor de link en de rijrichting 
voor dewelke de SLA is uitgevoerd.  
 

  Variant 32 - Raamplan Variant 33 - Lamp Verschil 

Selected link Ochtendspits Avondspits Ochtendspits Avondspits 
OS % 
verschil 

AS % 
verschil 

OS 
verschil 

AS 
verschil 

Industrieweg - NO 3 17 3 29 0% 71% 0 12 

Groenestaakstraat - 
NO 281 397 397 494 41% 24% 116 97 

Groenestaakstraat - 
ZW 268 372 306 377 14% 1% 38 5 

Zeeschipstraat – N 1133 1198 1098 1130 -3% -6% -35 -68 

Zeeschipstraat - Z 1247 1575 1207 1400 -3% -11% -40 -175 

Langerbrugsestraat – 
O 351 227 432 293 23% 29% 81 66 

Langerbrugsestraat - 
W 78 242 111 208 42% -14% 33 -34 

R4 Industrielaan – W 1608 2123 1381 1994 -14% -6% -227 -129 

R4 Industrielaan - O 1591 2080 1431 1822 -10% -12% -160 -258 

Evergemsesteenweg -
N 978 755 968 746 -1% -1% -10 -9 

Evergemsesteenweg - 
Z 365 1061 275 944 -25% -11% -90 -117 

R4 Eversteinlaan – 
NO 2303 1606 2315 1568 1% -2% 12 -38 

R4 Eversteinlaan - ZW 1599 2981 1646 3011 3% 1% 47 30 

Christoffelweg – ZO 1233 933 1127 890 -9% -5% -106 -43 

Christoffelweg - NW 1016 1540 982 1581 -3% 3% -34 41 

 
Uit deze absolute aantallen blijkt dat de intensiteiten die op deze wegsegmenten verwacht worden in 
beide varianten in dezelfde grootteordes liggen. De link analyse zal verder uitwijzen of de herkomsten 
of bestemmingen van het verkeer ook ongeveer gelijk zijn.  
De cellen die hierboven gemarkeerd zijn zullen aan verdere analyse onderworpen worden. De 
vergelijking toont immers aan dat de aantallen procentueel of in absolute aantallen sterk van elkaar 
verschillen.  
Onderstaande selected link analyses tonen met procentuele waarden waar het verkeer op de bewuste 
link vandaan of naartoe gaat. 
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Figuur 120: Variant 32 (Raamplan) - SLA 

Evergemsesteenweg richting zuiden - OS 

 

 

Figuur 121: Variant 33 (Lamp) - SLA 

Evergemsesteenweg richting zuiden - OS 

De selected link analyse van de Evergemsesteenweg richting het zuiden voor beide varianten toont 
procentueel het grootste verschil op de R4 aan de westzijde van knooppunt W9. In de raamplan variant 
wordt dit wegsegment nog door ongeveer een derde van het verkeer dat langs de Evergemsesteenweg 
rijdt, gebruikt. De Lamp variant toont dit gebruik niet meer wat wijst op het ontwijken van dit segment 
door dit verkeer. De waarden die bij de takken vermeld staan tonen ook aan dat het hier doorgaans om 
bestemmingsverkeer gaat. De wijk ten zuiden van de R4 toont immers dat de routes meestal voor een 
groot deel van het verkeer eindigen in die zones. 
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Figuur 122: Variant 32 (Raamplan) - SLA 

Christoffelweg richting zuidoost - OS 

 

Figuur 123: Variant 33 (Lamp) - SLA 

Christoffelweg richting zuidoost - OS 
De analyse van de Christoffelweg, en meer bepaald het verkeer in zuidoostelijke richting, toont een 
nagenoeg gelijke spreiding van het verkeer over de routes die over die link gaan. Procentueel is er 
enkel merkbaar dat het wegsegment R4 ten westen van knooppunt W9 procentueel iets minder 
gebruikt wordt in de variant Lamp dan variant Raamplan. De terugkoppeling naar de absolute aantallen 
over de Christoffelweg leert dat variant Lamp iets minder verkeer verwerkt over die link. Samen met 
deze resultaten valt daarom af te leiden dat de daling van die verkeershoeveelheid waarschijnlijk het 
verkeer betreft dat vanaf de Christoffelweg ook naar de R4 ten westen van W9 rijdt. Vandaar ook de 
procentuele stijging van het verkeer op in de Zeeschipstraat. 
 
Bovenstaande figuur toont duidelijk het verschil in weerstand van de knoop W9 in beide varianten. 
Blijkbaar heeft 1% van de voertuigen die de Christoffelweg zuidwaarts nemen hun bestemming in 
Mariakerke (Brugsesteenweg t.h.v de brug over de Brugsevaart). In scenario Raamplan rijden ze de R4 
op en rijdt men er weer af om een stukje N9 te nemen. In scenario Lamp is de weerstand van de knoop 
(volgens het macromodel) dermate hoog dat het voordeliger is om de Evergemstesteenweg te nemen 
en de Groenestaakstraat te nemen tot de brug over de Brugsevaart (zie het verschil van % in de 
Groenestaakstraat 0% vs 1% maar behoud van % op de Brug (beiden 1%). 
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Figuur 124: Variant 32 (Raamplan) - SLA 

Evergemsesteenweg richting Zuid - AS 

 

Figuur 125: Variant 33 (Lamp) - SLA 

Evergemsesteenweg richting Zuid - AS 
Hoewel de routes tijdens de avondspits een iets ander karakter kennen dan die in de ochtendspits voor 
de analyse van de Evergemsesteenweg richting het zuiden, zijn de conclusies gelijkaardig. De absolute 
aantallen van verkeer op de bewust link liggen ook lager in de Lamp variant dan in de raamplan variant. 
Uit deze selected link analyse blijkt dat dit ook door het verkeer zou gaan dat gebruik maakt van de R4 
ten westen van knooppunt W9.  
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Figuur 126: Variant 32 (Raamplan) - SLA 

Zeeschipstraat richting zuiden - AS 

 

Figuur 127: Variant 33 (Lamp) - SLA 

Zeeschipstraat richting zuiden - AS 
 
Het gebruik van de Zeeschipstraat naar het zuiden, hoewel in intensiteit iets kleiner in de Lamp variant, 
verschilt in beide varianten niet significant. Beide selected link analyses geven ongeveer gelijke 
verdelingen aan over de verschillende routes.  
 

4.7.4 Conclusie 

Afhankelijk van het gekozen scenario treden enkele verschuivingen op van verkeersstromen. Door de 
vormgeving van de knoop in het scenario van de Lamp wordt globaal gezien iets minder verkeer 
gegenereerd in de onmiddellijke omgeving van de knoop W9. Dit komt op bepaalde segmenten ook ten 
goede aan de lokale wegenis (Evergemsesteenweg, Christoffelweg, Zeeschipstraat…) maar betekent 
een toename van verkeer elders (Groenestaakstraat, Langerbrugsestraat). Er worden geen 
doorgaande sluiproutes opgemerkt in de SLA’s, wél verlopen bepaalde routes langer of minder lang 
langs de R4 om op hun respectievelijke bestemming te komen. …). Door de specifieke vorm van de 
knoop zal volgens het macromodel dus bepaalde voertuigen anders naar hun bestemming of herkomst 
rijden door de vormgeving van de knoop wat een ontlasting en belasting betekent voor enkele lokale 
straten. 
 

4.8 ANALYSE VERPLAATSING GOEDERENSPOORLIJN L216 

Bij een verdere uitwerking van de plannen blijkt dat goederenspoorlijn L216 zowel bij scenario 
Raamplan als bij scenario Lamp verplaatst moet worden. 
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Bij de uitwerking van scenario Raamplan én Lamp blijkt dat het tunneldak een 40-tal meter moet 
opschuiven richting Ringvaart, dit om de bochtstralen op de op- en afrit te laten overeenkomen met de 
richtlijnen voor bochtstralen aan 50 km/u. Door het opschuiven van het tunneldak, moet ook het 
lengteprofiel van de R4 aangepast worden, wil men de ligging van de spoorlijn behouden. Hierdoor 
wordt een hellingspercentage rond de 6% bekomen. Aangezien dit niet wenselijk is voor een primaire 
weg met snelheidsregime 90 km/u wordt dan ook geopteerd om de spoorlijn te verplaatsen ten 
voordele van het lengteprofiel. 
 
Bij scenario Lamp is een bijkomende motivatie voor het verplaatsen een grondige optimalisatie van 
het concept. Doordat de keerlus de goederenspoorlijn niet meer hoeft te kruisen hoeft deze niet meer 
over de spoorlijn, vervolgens onder de R4 en tenslotte nog eens over de spoorlijn. Er worden dus 
verschillende kunstwerken uitgespaard en het lengteprofiel van de op- en afritten kan verder 
geoptimaliseerd worden. 
 
De mogelijkheid tot verplaatsen van de spoorlijn werd reeds besproken in 1.6 Goederenspoorlijn 216. 

4.9 IMPACT OP ONTEIGENINGEN 

Beide varianten hebben verschillende impact op onteigeningen. Onderstaande zones zijn van tel bij 
beide varianten. 
 

 Scenario 1V Raamplan Scenario 10V Lamp 

Christoffelweg Beperkte inname t.h.v Brico en Mc 
Donalds. Identiek als scenario Lamp. 

Beperkte inname t.h.v Brico en Mc 
Donalds. Identiek als scenario 
Raamplan. 

Kiekenbosstraat Aankoop van 4 woningen vereist alsook 
deel van de voortuinstrook van de 
naastliggende woningen. Voor 
aanpassing lokale wegenis, zijn innames 
buiten de reservatiestrook vereist. 

Aankoop van 4 woningen vereist alsook 
iets grotere voortuinstrook van de 
naastliggende. Voor aanpassing van de 
lokale wegenis, zijn innames buiten de 
reservatiestrook vereist (iets meer dan 
in scenario Raamplan). 

Zone ten oosten van 
Kiekenbosstraat/Houtjen 

Ruimte blijft beschikbaar om later 
industriegronden te ontwikkelen. 
(gelijkaardig als vandaag). 

Ruimte ten oosten van de 
Kiekenbosstraat blijft grotendeels 
gevrijwaaard (infrastructuur valt in 
beperkte mate buiten 
reservatiestrook). Zone ten oosten van 
Houtjen wordt volledig ingenomen en 
is niet meer bereikbaar voor bedrijven. 

Houtjen Afhankelijk van verdere uitwerking 
wellicht deel achtertuinen van 2 
percelen te onteigenen. Identiek als 
scenario Lamp. 

Afhankelijk van verdere uitwerking 
wellicht deel achtertuinen van 2 
percelen te onteigenen. Identiek als 
scenario Raamplan. 

Zeeschipstraat Afhankelijk van verdere uitwerking een 
deel voortuinen te onteigenen. Identiek 
als scenario Lamp. 

Afhankelijk van verdere uitwerking 
mogelijk deel voortuinen te 
onteigenen. Identiek als scenario 
Raamplan. 

Stenenkruis Geen innames nodig. Wel eventueel 
doorsteek op privaat perceel stad Gent 
te realiseren. Identiek als scenario 
Lamp. 

Geen innames nodig. Wel eventueel 
doorsteek op privaat perceel stad Gent 
te realiseren. Identiek als scenario 
Raamplan. 

Evergemsesteenweg Geen innames nodig. Geen innames nodig. 

Liefkensstraat Inname nodig van een strook 
achtertuin van een 4-tal percelen in 
functie van realisatie afrit. Binnen 

Geen innames nodig. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 144 | 173 

 

reservatiestrook. Voor 'outlet' kan dit - 
afhankelijk van de concrete omvang 
van de inname - problematisch worden 
voor het gebruik van het gebouw 
(installatie in achteruitbouw aanwezig, 
alsook poorten aan de achterzijde). 

Industrieweg Inname nodig van voortuinstrook van 
een 7-tal percelen (circa tot hoek Post) 
dit in functie van verschuiving 
Industrieweg om de oprit en fietsinfra 
in te kunnen passen. 

Geen innames nodig. 

Schouwingsstraat Inname van de woningen/gebouwen 
getroffen door de reservatiestrook.  

Inname van de woningen/gebouwen 
getroffen door de reservatiestrook.  

Tabel 40: Impact op onteigeningen van scenario 1V en 10V 
 
Beide scenario’s hebben een verschillende impact op onteigeningen. Hoewel de ruimte-inname van 
het scenario’ Sifferverbinding veel grotere is dan die van het Raamplan is de effectieve impact op de 
langsliggende percelen relatief gezien beperkter.  
Scenario Lamp heeft een grotere impact op de Kiekenbosstraat en de zone ten oosten van de 
Kiekenbosstraat, scenario Raamplan heeft een grotere impact op de Liefkensstraat en de 
Industrieweg. 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 145 | 173 

 

4.10 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk werden de scenario’s Raamplan en Lamp verder uitgewerkt om later (zie 6 Evaluatie 
weerhouden scenario’s) een meer gefundeerde vergelijking te kunnen maken tussen beide scenario’s. 
 
Hieronder een samenvatting van wat verder onderzocht werd (dit is nog geen evenwichtige en 
volledige evaluatie) 

1. Potenties op lange termijn: Beide scenario’s hebben potenties om op lange termijn de 
omgeving rond de knoop op te waarderen. De potenties op korte termijn liggen bij scenario 
10V echter hoger vooral omdat binnen het project R4WO al enkele katalysatoren (OV-knoop 
op het tunneldak) kunnen gerealiseerd worden die verdere ontwikkelingen zullen aantrekken. 

2. Inpassing fietsinfrastructuur: In beide scenario’s kan de fietsinfrastructuur op dezelfde 
manier ingepast worden. Dit is dus weinig onderscheidend. Wel kan gesteld worden dat de 
ruimte voor een goede inpassing van de fietsinfrastructuur bij scenario 10V iets ruimer is dan 
bij scenario 1V. Ook is de lokale uitwisseling aan het westelijk deel van de knoop veiliger en 
vlotter bij 10V dan bij 1V. 

3. Microsimulatie: Beide scenario’s kunnen de verkeersstromen verwerken, algemene 
routetijden zijn iets in het voordeel van scenario 1V, de verliestijden beduidend in het voordeel 
van scenario 10V. Voor openbaar vervoer kan scenario 10V betere doorstroming garanderen 
dan scenario 1V. 

4. Openbaar vervoersknoop: 10V heeft potenties vandaag al iets te kunnen betekenen als OV-
knoop, 1V heeft dat niet zonder extra onteigeningen. 

5. Interferentie Sifferverbinding: Los van de scenario’s is de Sifferverbinding hier steeds 
moeilijk inpasbaar. Er is geen onderscheid tussen beide scenario’s om te stellen dat één 
scenario gemakkelijker inpasbaar zal zijn met de Sifferverbinding dan het ander. 

6. Macromodel: De vormgeving van knoop W9 in geval van scenario Lamp zorgt voor enkele 
ongewenste verschuivingen van verkeersstromen. 

7. Verplaatsing spoorlijn L216: Bij beide scenario’s is een verplaatsing van de spoorlijn nodig 
i.f.v. optimalisaties van het lengteprofiel voor R4 West. Bij scenario Lamp biedt dit extra 
voordelen voor het uitsparen van kunstwerken en een gunstiger lengteprofiel. 

8. Impact onteigeningen: De impact op onteigeningen is vergelijkbaar bij beide scenario’s. 
Scenario Lamp heeft een grotere negatieve impact op de Kiekenbosstraat en de Sifferzone, 
scenario Raamplan een iets grotere negatieve impact op de Industrieweg en Liefkensstraat. 

 
 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_106 W9 - VERSIE 04 - 22-09-2017 pag. 146 | 173 

 

5 BESCHRIJVING WEERHOUDEN SCENARIO’S 

In vorig hoofdstuk werd iets dieper ingegaan op een aantal onderzoeken die gebeurd zijn voor beide 
scenario’s. Voor beide scenario’s werd de fietsinfrastructuur ingepast, werden aanpassingen aan het 
netwerk doorgevoerd ten gevolge van de bevindingen van de microsimulatie, werd onderzocht hoe de 
openbaar vervoersknoop kan ingepast worden en werd de impact op onteigeningen bekeken.  
 
Dit leidt tot onderstaande voorliggende uitgewerkte figuren voor beide scenario’s. Aangezien dit een 
startnota betreft en er optimalisaties aan de Deelnemer kunnen meegegeven worden zijn dit zeker niet 
de eindfiguren. Wel wordt duidelijk hoe beide scenario’s er min of meer kunnen uitzien en wat de voor- 
en nadelen zijn van beide scenario’s. 
 
In huidige hoofdstuk volgt een beschrijving van beide scenario’s, de plannen zijn ook in bijlage 
opgenomen. In volgend hoofdstuk volgt een vergelijking en evaluatie van beide scenario’s om 
uiteindelijk tot een voorkeursscenario te komen. 

5.1 SCENARIO 1 RAAMPLAN 

5.1.1 Grondplan 

Zie grondplannen in bijlage. 
 
R4 West gaat in tunnel onder de kruispunten met de Evergemsesteenweg-Industrieweg en de 
Christoffelweg-Zeeschipstraat door. Er wordt een op- en afrit voorzien aan de oostelijke zijde voor de 
uitwisseling richting Zelzate én een op- en afrit aan westelijke zijde voor de uitwisseling richting Gent. 
Hierdoor wordt het tunneldak door veel verkeersstromen gebruikt.  
2 lichtengeregelde kruispunten voorzien de uitwisseling tussen beide op- en afritten en de zijstraten, 
Christoffelweg- Zeeschipstraat en Evergemsesteenweg – Industrieweg. 

5.1.1.1 Oostelijk kruispunt 

Het oostelijk kruispunt kent 4 toeleidende 
rijstroken komende van R4 West (2 linksaf, 2 
rechtdoor), 4 komende van het sas tussen beide 
op- en afritten (2 linksaf, 2 rechtdoor) en 3 op de 
takken Christoffelweg en Zeeschipstraat (1 
linksaf, 2 rechtdoor). Op alle takken wordt een 
bypass voorzien.  
Alle takken worden met 2 uitgaande rijstroken 
voorzien. 
Er wordt conflictvrij op alle takken een 
voetgangersoversteek op aanvraag voorzien. 
Alle verkeersstromen verlopen conflictvrij.  
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5.1.1.2 Westelijk kruispunt 

Het westelijk kruispunt kent 4 toeleidende 
rijstroken komende van R4 West (1 linksaf, 2 
rechtdoor, 1 rechtsaf), 4 komende van het sas 
tussen beide op- en afritten (1 linksaf, 2 
rechtdoor en 1 rechtsaf), 2 op de tak 
Evergemsesteenweg (2 linksaf waarvan 1 ook 
rechtdoor) en 2 op de tak Industrieweg (1 linksaf, 
1 rechtdoor/rechtsaf). Op de tak 
Evergemsesteenweg naar het sas wordt een 
bypass voorzien.  
Het sas en de oprit naar R4 richting Gent worden 
met 2 uitgaande rijstroken voorzien. 
Evergemsesteenweg en Industrieweg met 1 
uitgaande rijstrook. 
Op alle takken worden fietsers en 
voetgangersoversteken voorzien. De 
fietssnelweg die de noordelijke tak van het 
kruispunt voorziet is dubbelrichting. Er worden 
enkel conflicten tussen rechtsafslaand 
gemotoriseerd en zwakke weggebruikers 
toegelaten (m.u.v. de 
dubbelrichtingsfietsoversteek die conflictvrij 
geregeld is). 
 
De tram kruist dit lichtengeregeld kruispunt 
schuin, alle takken staan dan op rood. Dit kan op 
quasi elk moment van de lichtenregeling voorzien 
worden. 
 
Liefkensstraat en Schouwingsstraat takken 
respectievelijk meteen ten zuiden en ten noorden 
van dit kruispunt voorrangsgeregeld aan. Vanuit 
de Liefkensstraat wordt de mogelijkheid om 
rechtstreeks op de bypass aan te takken niet 
voorzien. Voertuigen kunnen via de 
lichtenregeling wel rechtsafslaan. Dit om een 
steunlicht te kunnen voorzien om veilig invoegen 
van uit de Liefkensstraat mogelijk te maken 
zonder het gebruik van de bypass te 
verhinderen. 
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5.1.1.3 Christoffelweg x Heinakker-Waalbrugstraat 

Het kruispunt wordt voorrangsgeregeld 
gelijkaardig zoals dit vandaag het geval is (Zie 
figuur rechts). 
 
Het kruispunt ten zuiden van de McDonalds 
wordt afgesloten. 

 
 
 
 
 
 

5.1.1.4 Zeeschipstraat x Houtjen-Stenenkruis 

Het kruispunt wordt voorrangsgeregeld (Zie 
figuur rechts). Stenenkruis wordt via een 
ventweg naar de Spesbroekstraat geleid en takt 
niet meer rechtstreeks aan op de Zeeschipstraat. 
Hierdoor kan langer 2 rijstroken richting Gent 
aangehouden worden ten behoeve van een 
veiliger kruispunt aan de Brico (minder kans op 
fileterugslag door versmalling van 3 naar 1 
rijstrook). 
 
 

 

5.1.1.5 Fietsinfrastructuur 

Er wordt een fietssnelweg voorzien ten noorden van R4 West. Deze gaat via brug over de 
Christoffelweg en kruist de Industrieweg op maaiveldniveau.  
 
Indien de aannemer dat wenst kan hij het fietsviaduct over de Christoffelweg doortrekken tot aan de 
Ringvaartbrug om het lengteprofiel van de fietssnelweg vlakker te laten verlopen. Er dient dan wel een 
bijkomende uitwisseling voorzien te worden met de Waalbrugstraat. 
 
Een deel van de toekomstige fietssnelweg L58 wordt gerealiseerd om de R4 veilig te kunnen kruisen. 
De fietssnelweg wordt gerealiseerd van de Spesbroekstraat tot de Schouwingsstraat-Heinakker en 
een uitwisselingsviaduct wordt voorzien tussen fietssnelweg R4 West en fietssnelweg L58. De 
uitwisseling tussen fietssnelweg L58 richting fietssnelweg R4 West richting Zelzate verloopt vloeiend. 
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De uitwisseling richting Gent is via een krappe U-bocht voorzien gezien de beperkte beschikbare 
ruimte, dit is echter een beweging die minder frequent zal voorkomen aangezien er alternatieven zijn 
via de helling aan de Schouwingstraat en de fietspaden via de Evergemsesteenweg. 
 
De fietssnelweg langs L58 stopt het volgen van spoorlijn L58 thv de Spesbroekstraat. Vanaf daar 
wordt het lokaal wegennet gebruikt om de route verder te vervolgen. 

5.1.1.6 Openbaar vervoersknoop 

Gezien de beperkte beschikbare ruimte is er zeer weinig marge voor optimalisatie van de openbaar 
vervoersknoop. In de projectnota zal de knoop verder uitgewerkt worden rekening houdend met 
onderstaande randvoorwaarden: 

• Halte van 45m lang.  

• Terminus voor halteren 2 trams 

• Bochtstralen voor tram van minimaal 50m 

• Tramhaltes bij voorkeur vóór terminus (om verwarring bij gebruikers te vermijden).  

• Er wordt een bushalte voorzien in de Evergemsesteenweg (nabij Liefkensstraat) net ten 
zuiden van de knoop. Halteren op de rijweg kan voor zover dit het verkeer van en naar het 
kruispunt niet hindert. 

• Er wordt een bushalte voorzien in de Evergemsesteenweg (nabij Mc Donalds) net ten noorden 
van de knoop. Halteren op de rijweg kan voor zover dit het verkeer van en naar het kruispunt 
niet hindert. 

• Er wordt waar mogelijk fietsenstallingen voorzien (er wordt gestreefd naar een capaciteit van 
een 100-tal fietsen?) 

• De huidige park and ride wordt maximaal behouden.20 

5.1.1.7 Spoorlijn L58 

Spoorlijn L58 blijft liggen op de huidige locatie. De huidige spoorwegbrug zal vervangen moeten 
worden om de realisatie van de tunnel mogelijk te maken. Bovenop de noodzakelijke nieuwe lengte 
van de spoorwegbrug ifv de te realiseren tunnel zal nog extra overbreedte voorzien worden ifv 
tijdelijke milderende maatregelen. Deze overbreedte/extra koker kan ingezet worden in finale toestand 
voor de onderdoorgang voor de zwakke weggebruiker. 

5.1.1.8 Goederenspoorlijn 

De vrije hoogte voor de goederenspoorlijn is te beperkt. Een verlegging van de spoorlijn (zie eerder) 
zal noodzakelijk zijn. 

5.1.1.9 Tunnel R4 West 

R4 West gaat in tunnel onder het maaiveld door. Uit een eerste intekening van de plannen blijkt deze 
tunnel 489m21 te zijn. Verder uitwerking zal hieromtrent meer duidelijkheid geven over de precieze 
lengte van de tunnel. Indien de lengte van 500m overschreden wordt valt men onder strengere 
richtlijnen voor de tunnel. Het is ten allen tijden de bedoeling dit te vermijden. 
 
Voor de evacuatie van de tunnel zijn verschillende mogelijkheden. In projectnotafase zal dit verder 
uitgewerkt worden. In de plannen in bijlage werd uitgegaan van evacuatieschachten om de 100m aan 

                                                      
20 De plannen tonen aan dat een behoud van het aantal P&R-plaatsen zoals die vandaag 
georganiseerd worden niet mogelijk is. Een verdere studie van stad Gent zal uitmaken hoe hier mee 
op korte termijn moet omgegaan worden.  
21 Bijgeleverde plannen moet nog een verschuiving van de westelijke op- en afrit van 20m in rekening 
brengen (de tunnel is dus 20m langer dan op de plannen aangeduid staat). 
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beide zijden van de R4. De uitwerking van de schachten en dergelijke wordt verder in de werkgroep 
tunnelveiligheid besproken. 

5.1.1.10 Elia-masten 

De Eliamast ter hoogte van de Brico moet verplaatst worden. De Eliamast ter hoogte van oprit richting 
Zelzate kan behouden blijven. 

5.1.2 Typeprofielen 

5.1.2.1 Fietssnelweg 

De fietssnelwegen worden 4m breed voorzien exclusief schuwafstanden. In geval van bruggen of 
tunnels wordt een overbreedte van 5m voorzien (onafhankelijk van de nodige schuwafstanden van 1m 
of 0,5m). Op de huidige plannen werd voorlopig (wegens ruimtegebrek) met een overbreedte van 5m 
rekening gehouden voor de fietssnelweg langs spoorlijn L58 (4m + 2x 0,5m) en een overbreedte van 
6m voor de overige fietsinfrastructuren. Later optimalisaties hiervan zullen nog nodig zijn. 
 

5.1.2.2 R4 West 

Onderstaand typeprofiel voor R4 West werd in rekening gebracht. 
De tunnel R4 West wordt voorzien op 2 rijstroken met pechstrook. De pechstrook kan op termijn 
ingericht worden als 3de rijstrook indien bijvoorbeeld de Sifferverbinding hier op de R4 zou aansluiten. 
 

 

Figuur 128: Typeprofiel R4 West-tunnel t.h.v. W9 – scenario Raamplan  – 2 rijstroken 

 

Figuur 129: Typeprofiel R4 West-tunnel t.h.v. W9 – scenario Raamplan – 3 rijstroken 
 
De op- en afritten worden als volgt ontworpen: 

• Minimale rijstrookbreedte van 3,35m eventueel plaatselijk te verbreden o.w.v bochtverbreding. 

• Indien  

• Er wordt een overgang van 1 naar 2 naar 4 (eventueel 5) rijstroken voorzien voor de afritten. 
Er wordt een dubbele rijstrook voorzien die herleid wordt naar 1 voor de opritten. 

• De op- en afritten worden ontworpen op een snelheidsregime van 50 km/u. 
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• Afschermende constructies worden voorzien conform het vademecum vergevingsgezinde 
wegen. 

• Indien afritten met 1 rijstrook worden steeds vluchtstroken voorzien ifv calamiteiten. Indien 2 
rijstroken aanwezig zijn hoeft dit niet. 

5.1.2.3 Maaiveldrijstroken 

Op maaiveldniveau worden de rijstroken 3,3m breed (inclusief markering). Waar mogelijk wordt een 
middenberm voorzien van 3m breed.  Afschermende constructies worden maximaal voorzien conform 
het vademecum vergevingsgezinde wegen. Het ontwerp wordt afgestemd op een ontwerpsnelheid 
van 50 km/u. 

5.1.3 Lengteprofielen 

5.1.3.1 Fietsinfrastructuur 

Idealiter worden fietshellingen voorzien aan 1/10de van het hoogteverschil met een begrenzing tussen 
de 3% en 4%. Conform het fietsvademecum wordt per hoogteverschil van 5m of meer wordt een 
rustplateau van 25m vlak voorzien voor de fietsers. 
 
Gezien de beperkte beschikbare ruimte is een maximaal hellingspercentage van 4% niet overal 
mogelijk.  

• De fietsersbrug over de Christoffelweg kan langs oostzijde met een helling van 4% voorzien 
worden met rustplateau van 25m. 

• Het verbindingsviaduct tussen R4 West en L58 kan aan 1,2% voorzien worden. 

• De helling van de brug over de Christoffelweg tot onder de spoortunnel wordt aan 5% voorzien 
wegens plaatsgebrek om voldoende vrije hoogte (2,8m) te hebben onder de spoorlijn 
komende van de brug. Optimalisatie van dit lengteprofiel kan door het bochtgedeelte t.h.v. de 
aansluiting ook in brug te voorzien maar ook dit heeft nadelen naar fietscomfort toe. 

• Vanaf de onderdoorgang onder de sporen kan een rustplateau van 25m voorzien waarna via 
een helling van 4% op het maaiveldniveau kan aangesloten worden. 

• De fietshellingen langs fietssnelweg L58 kunnen aan 3%-4% voorzien worden. 

5.1.3.2 Auto-infrastructuur 

De helling van R4 West bedraagt maximaal 4%. De op- en afritten worden aan maximaal 
hellingspercentage van 5% gedimensioneerd. 
De infrastructuur op maaiveldniveau is aan weinig hoogteverschillen onderworpen. Indien dit 
voordelen biedt kan het huidige maaiveldniveau beperkt aangepast worden. Hierbij worden steeds 
maximale hellingspercentage van 4% gehanteerd.  

5.2 SCENARIO 2 LAMP 

5.2.1 Grondplan 

Zie grondplannen in bijlage. 
 
R4 West gaat in tunnel onder de kruispunten met de Evergemsesteenweg-Industrieweg en de 
Christoffelweg-Zeeschipstraat door. Er wordt een op- en afrittencomplex voorzien ten oosten van de 
Zeeschipstraat. Hier wordt zowel de uitwisseling richting Gent als richting Zelzate voorzien. 
1 groot lichtengeregeld kruispunt op het tunneldak wordt voorzien voor de uitwisseling tussen de 
Evergemsesteenweg, de Zeeschipstraat, Christoffelweg en R4. 
De Evergemsesteenweg takt verder voorrangsgeregeld aan op de Industrieweg. 
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5.2.1.1 Oostelijk kruispunt 

Idem als Raamplan (zie 5.1.1.1) 
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5.2.1.2 Westelijk kruispunt 

Het westelijk kruispunt wordt vormgegeven door 
2 voorrangsgeregelde kruispunten én een 
steunlicht voor tram en fietssnelweg. 
De vormgeving van het kruispunt kan nog sterk 
beïnvloed worden door de verdere invulling van 
de openbaar vervoersknoop en invulling 
tunneldak (projectnotafase na insteek stad Gent). 
 
Komende van de Evergemsesteenweg wordt de 
rijstrook ontdubbeld, de rechtse rijstrook fungeert 
als een soort bypass en leidt het verkeer naar het 
lichtengeregeld kruispunt met de R4. De linkse 
rijstrook kent 2 voorrangsgeregelde kruispunten 
met de Liefkensstraat en de Industrieweg.  
 
Het conflict tussen tram-fietssnelweg en de 
Industrieweg wordt met een steunlicht geregeld. 
Op aanvraag van overstekende fietsers, 
voetgangers en/of tram wordt het groen op de 
Industrieweg onderbroken. 
 
De Evergemsesteenweg heeft een 
voetgangersoversteek (voorrangsgeregeld) om 
de Evergemsesteenweg als voetganger te 
kruisen. De kruising gebeurt in 2 keer om een 
veilige oversteek mogelijk te maken.   

 

5.2.1.3 Christoffelweg x Heinakker-
Waalbrugstraat 

Idem als Raamplan (zie 5.1.1.3)  

 

5.2.1.4 Zeeschipstraat x Houtjen-Stenenkruis 

Idem als in Raamplan (zie 5.1.1.4) 

 

 

5.2.1.5 Fietsinfrastructuur 

Idem als in Raamplan (zie 5.1.1.5) 
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5.2.1.6 Openbaar vervoersknoop 

 
De vormgeving van de knoop leent er zich toe een betere verknoping van auto-fiets-OV te voorzien 
dan vandaag het geval is. Aangezien het tunneldak veel mogelijkheden biedt is dit interessant om hier 
in kader van het DBFM-verhaal een aantal voorwaarden op te leggen. 
In de projectnota zal de knoop verder uitgewerkt worden rekening houdend met onderstaande 
randvoorwaarden: 

• Halte van 45m lang.  

• Terminus voor halteren 2 trams voorzien voorbij het kruispunt Industrieweg (ruimte zal nodig 
zijn voor fasering). Het extra kruisen van de Industrieweg wordt hierbij niet als een knelpunt 
ervaren gezien de beperkte intensiteiten in de Industrieweg. 

• Bochtstralen voor tram van minimaal 50m. 

• Tramhaltes bij voorkeur vóór terminus (om verwarring bij gebruikers te vermijden).  

• De ruimte op het tunneldak wordt in eerste instantie gebruikt voor het inpassen een ruime 
fietsenstalling (er wordt gestreefd naar een capaciteit van een 100-tal fietsen, verder input van 
studie stad Gent over vormgeving). 

• Er wordt een bushalte voorzien in de Evergemsesteenweg (nabij Liefkensstraat) net ten 
zuiden van de knoop. Halteren op de rijweg kan voor zover dit het verkeer van en naar het 
kruispunt niet hindert, alternatieve piste kan later uitgewerkt worden om bushaltes op het 
tunneldak te voorzien. 

• Er wordt een bushalte voorzien in de Evergemsesteenweg (nabij Mc Donalds) net ten noorden 
van de knoop. Halteren op de rijweg kan voor zover dit het verkeer van en naar het kruispunt 
niet hindert. 

• Halteren op de rijweg kan voor zover dit het verkeer van en naar het kruispunt niet hindert. 

• Er wordt gestreefd minimaal evenveel P&R parkeerplaatsen te voorzien en waar mogelijk een 
toename. 

5.2.1.7 Spoorlijn L58 

Idem Raamplan (zie 5.1.1.7) 

5.2.1.8 Goederenspoorlijn 

Door de inpassing van de op- en afrit moet de huidige goederenspoorlijn verlegt worden ten voordele 
van een gunstiger lengteprofiel én minder kunstwerken.  

5.2.1.9 Tunnel R4 West 

R4 West gaat in tunnel onder het maaiveld door. Uit een eerste intekening van de plannen blijkt deze 
tunnel 420m te zijn. Verder uitwerking zal hieromtrent meer duidelijkheid geven over de precieze 
lengte van de tunnel. Indien de lengte van 500m overschreden wordt valt men onder strengere 
richtlijnen voor de tunnel. Het is ten allen tijden de bedoeling dit te vermijden. 
 
Voor de evacuatie van de tunnel zijn verschillende mogelijkheden. In projectnotafase zal dit verder 
uitgewerkt worden. In de plannen in bijlage werd uitgegaan van evacuatieschachten om de 100m aan 
beide zijden van de R4. De uitwerking van de schachten en dergelijke wordt verder in de werkgroep 
tunnelveiligheid besproken. 

5.2.1.10 Elia-masten 

De Eliamast ter hoogte van de Brico moet verplaatst worden. De Eliamast ter hoogte van oprit richting 
Zelzate moet mogelijks verplaatst worden, dit zal blijken uit de projectnota. 
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5.2.2 Typeprofielen 

5.2.2.1 Fietssnelweg 

Idem Raamplan (zie 5.1.2.1) 

5.2.2.2 R4 West 

Onderstaand typeprofiel voor R4 West werd in rekening gebracht. 
De tunnel R4 West wordt voorzien op 2 rijstroken met pechstrook. De pechstrook kan op termijn 
ingericht worden als 3de rijstrook indien bijvoorbeeld de Sifferverbinding hier op de R4 zou aansluiten. 
In het westelijk deel van de tunnel wordt een overgang van 2x2 naar 2x3 rijstroken voorzien waarbij de 
derde rijstrook in-/uitvoegstrook is voor de R4. 
 

 

Figuur 130: Typeprofiel R4 West-tunnel t.h.v. W9 – scenario Lamp  – 2 rijstroken + vluchtstrook 

 

Figuur 131: Typeprofiel R4 West-tunnel t.h.v. W9 – scenario Lamp – 3 rijstroken 

 

Figuur 132: Typeprofiel R4 West-tunnel t.h.v. W9 – scenario Lamp  – 3 rijstroken + vluchtstrook 
 
 

 

Figuur 133: Typeprofiel R4 West-tunnel t.h.v. W9 – scenario Lamp – 4 rijstroken 
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De op- en afritten worden als volgt ontworpen: 

• Minimale rijstrookbreedte van 3,35m eventueel plaatselijk te verbreden o.w.v bochtverbreding. 

• Er vinden weefvakken plaats om de R4 op te rijden/te verlaten en ter hoogte van het VRI. Op 
de keerlus zelf worden geen weefbewegingen voorzien. Door één kunstwerk toe te voegen 
kunnen alle bewegingen veilig en vlot gebeuren. 

• De op- en afritten worden ontworpen op een snelheidsregime van 50 km/u. 

• Afschermende constructies worden voorzien conform het vademecum vergevingsgezinde 
wegen. 

• Indien afritten met 1 rijstrook worden steeds vluchtstroken voorzien ifv calamiteiten. Indien 2 
rijstroken aanwezig zijn hoeft dit niet. 

5.2.2.3 Maaiveldrijstroken 

Idem raamplan (zie 5.1.2.3) 

5.2.3 Lengteprofielen 

5.2.3.1 Fietsinfrastructuur 

Idem Raamplan (zie 5.1.3.1) 

5.2.3.2 Auto-infrastructuur 

Idem Raamplan (zie 5.1.3.2) 
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6 EVALUATIE WEERHOUDEN SCENARIO’S 

In vorig hoofdstuk worden beide scenario’s uitvoerig beschreven. In dit hoofdstuk worden beide scenario’s geëvalueerd op basis van de eerder 
geformuleerde evaluatiecriteria (onderstaande weergegeven tabel is een samengevouwde tabel, de uitgebreide tabel mét subrcriteria is in bijlage 
opgenomen).  
 

 

Tabel 41: Evaluatie uitsluitingscriteria scenario 1V vs 10V 
 
Beide scenario’s voldoen zoals ook eerder meegegeven aan de uitsluitingscriteria en kunnen weerhouden worden als uit te werken scenario. De 
uitsluitingscriteria worden bij de evaluatiecriteria opnieuw opgenomen om eventuele verschillen tussen beide scenario’s ook mee te evalueren. 
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Tabel 42: Evaluatie evaluatiecriteria scenario 1V vs 10V 
 
Op de laatste WG werd nog geen unanieme voorkeur naar voor geschoven. Kan dit op IGBC wel? 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

Uit de evaluatie van beide scenario’s blijkt dat scenario 10V – Lamp de voorkeur geniet. De 
beschrijving van dit scenario is opgenomen in vorig hoofdstuk. 
 
Te bevestigen door IGBC. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN IN FUNCTIE VAN VERDER 
UITWERKING 

In het kader van het DBFM-bestek zullen een aantal ontwerphandboeken in combinatie met een 
programma van eisen worden uitgewerkt waarin de eisen t.a.v. het project worden vertaald. Het is niet 
de bedoeling om deze eisen 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 

• Er dient een GRUP opgemaakt te worden omwille van de ruimere ruimtelijke impact dan de 
reservatiestrook. 

• De W9 is strategisch gelegen op de rand van het stedelijk gebied Gent en in het multimodaal 
netwerk van Gent. De W9 wordt daarom opgevat als poort naar de stad en als multimodaal 
knooppunt.  

• De verkeersinfrastructuur en het tunneldak worden ingezet om deze aspecten ruimtelijk te 
vertalen. Deze wordt ruimtelijk kwalitatief ingevuld en ingepast in de bestaande omgeving. 
Restruimtes worden vermeden. 

• De architecturale vormgeving van het op- en afrittencomplex maakt deel uit van de familie van 
kunstwerken van de overige kruisende constructies over R4 West. 

• De fietspaden die deel uitmaken van het grootstedelijk fietsnetwerk worden op een 
kwalitatieve manier ingepast. Bovengrondse fietsinfrastructuren kunnen als blikvanger/ 
landmark ingezet worden. 

• De tram- en buslijnen en haltes die deel uitmaken van het Gentse OV-netwerk worden op een 
kwalitatieve en leesbare manier ingepast. 

• Bij het onteigenen van (delen van) percelen, wordt een kwalitatief herstel van het weefsel 
voorzien. Een kwalitatieve invulling van de restpercelen is noodzakelijk. Afhankelijk van het uit 
te werken scenario kunnen de te onteigenen percelen mee ingezet worden om de vormgeving 
op het tunneldak te optimaliseren. 

• Elk perceel zal ook na aanpassingen van de R4 ontsloten moeten blijven. 

• De hele zone van Aclagro dient mee in ontwerp genomen worden en kan dit ingezet worden 
ter optimalisatie van de scoutsterreinen, Kerkhof en groenzones in functie van relaties tussen 
de Kalevallei en het boscomplex… 

• Op basis van verder verkeerskundig onderzoek moet de noodzakelijke lengte van de 
voorsorteerstroken in de Zeeschipstraat bepaald worden. Dit in functie van het vastleggen van 
de eigendomsgrenzen waarbinnen gewerkt kan worden. 

• Input van de lopende studie van Stad Gent omtrent invulling van het transferium dient 
meegenomen te worden in de verdere uitwerking. 

 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

• Er wordt uitwisseling van gemotoriseerd verkeer voorzien tussen R4 West en Zeeschipstraat, 
Christoffelweg (en bij uitbreiding Evergemsesteenweg, Industrieweg).  

• R4 West t.h.v. W9 wordt ontworpen met een ontwerpsnelheid van 100km/u en een maximaal 
hellingspercentage van 4%. Op en afritten dienen aan een hellingspercentage van maximaal 
5% te voldoen. 
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• Voor de lengte van de in- en uitvoegstroken worden de ontwerprichtlijnen van de NOA 
gevolgd.  

• De rijstroken op maaiveldniveau met bovenlokaal karakter (Christoffelweg, Zeeschipstraat) 
dienen 3,3m breed te zijn inclusief markering. Er wordt op een ontwerpsnelheid van 50 km/u 
ontworpen. Overige straten kunnen hier van afwijken en smallere rijstroken krijgen. 

• Het westelijk kruispunt moet verder uitgewerkt worden waarbij een vlotte verknoping van fiets, 
OV (bus én tram) en auto (P&R) nagestreefd wordt. 

• Voor de inrichtingen van de fietssnelweg worden de inrichtingsprincipes besproken in 
startnota meso R4 West gevolgd. Gezien de beperkte beschikbare ruimte kan hier op vlak van 
hellingspercentage gemotiveerd van afgeweken worden.  

• T.o.v. de huidige situatie worden de Kiekenbosstraat en de Viaductstraat niet meer aangetakt 
op respectievelijk de Christoffelweg en de Zeeschipstraat. Via de Waalbrugstraat en Houtjen 
blijven alle percelen wel ontsloten. 

• De fietsinfrastructuur langs de Zeeschipstraat en Christoffelweg wordt omgeleid naar de 
fietssnelweg langs spoorlijn L58. De relatie noord-zuid, zuid-oost en noord-west dient optimaal 
vormgegeven worden, overige fietsrelaties zijn ondergeschikt. 

• De fietssnelweg kruist de tramsporen aan het westelijk kruispunt. Dit moet op een veilige 
manier vorm gegeven worden. 

• Uitzonderlijk vervoer hoger tot 5,7m moet via de tunnel mogelijk zijn. Op maaiveldniveau dient 
een V.H. van 5,7m gehanteerd worden op de Christoffelweg en Zeeschipstraat en 5,10m 
(minimaal 4,65m) ter hoogte van de spoorwegbrug. 

• De knoop moet bepaalde verkeersstromen kunnen verwerken zonder risico’s op fileterugslag 
naar de R4 toe. Naar aanleiding van de finale versie van het bestek zullen deze vastgelegd 
worden. 

• Input van de lopende studie van Stad Gent omtrent invulling van het transferium dient 
meegenomen te worden in de verdere uitwerking. 

 

3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

 

• Verdere gesprekken met Infrabel moeten aangevat worden omtrent de randvoorwaarden bij 
de realisatie van een fietssnelweg langs spoorlijn L58. 

• De goederenspoorlijn dient verplaatst te worden rekening houdend met een minimale 
bochtstraal van 250m. 

• De Elia-luchtleiding dient aangepast te worden rekening houdend met de te verplaatsen mast 
aan de Brico (en eventueel te verplaatsen mast tussen t.h.v oprit richting Zelzate).  

• Bij inpassing van de fietssnelweg en de verplaatsing van de goederenspoorlijn moet rekening 
gehouden worden met de bestaande Fluxysleidingen en Air-Liquideleidingen (zien 
onderstaande figuur).  

• De vrije hoogte op R4 West in de tunnel bedraagt minimaal 5,7m. 

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

• Er wordt overal minimaal een strook van 1m voorzien langs de wegenis voor leidingen 
(eventueel onder een voetpad) 

• De knoop moet voorzien worden op uitwisseling van uitzonderlijk transport type G2 (zonder 
hindernissen) én G3 (met overrijdbare/wegneembare hindernissen) tussen R4 West en de 
Zeeschipstraat-Christoffelweg en burgerlijke bouwklasse TEUV1: 1800/200, TEUV2:1200/150. 

• In functie van een eventuele latere sifferverbinding dient de vluchtstrook gedimensioneerd te 
worden zodat dit later een rijstrook met redresseerstrook kan worden. 
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• Onderstaande vrije hoogtes dienen minimaal gehanteerd worden: 
o Spoorlijn L58: vrije hoogte op maaiveld van minimaal 4,65m, wenselijk 5m10 
o Aftakking spoorlijn L55: 4,8m 
o Ringvaart: bestaande vrije hoogte handhaven22 
o Elia Mast: minimaal 5m tussen rijweg of bouwkundige constructie en pylonen. Afstand 

tot luchtlijnen geen probleem ter hoogte van spoorbrug (nabij mast). Indien eventuele 
bruggen ter hoogte van Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg, afstand tot luchtlijnen te 
controleren. 

• Minimum bochtstraal tramsporen: 50 m  
• Aantal bochten voor tramsporen in het ontwerp minimaliseren. 
• Qua tunnelveiligheid zullen nog een aantal maatregelen moeten genomen worden, deze 

worden verder uitgeklaard in de werkgroep tunnelveiligheid. 
• In functie van fasering moet nog verder onderzocht worden hoe tijdens de werken (die wellicht 

verschillende jaren zullen duren) de noodzakelijk verkeerbewegingen toch mogelijk blijven met 
aanvaardbare hinder.  

 

 

Figuur 134: overzicht starre nutsleidingen 

                                                      
22 Bespreking met W&Z over eventuele ophoging nog lopende. 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 VISIES TRANSFERIUM 

1.1  VISIE DE LIJN 'TRANSFERIUM' KNOOPPUNT W9  

Gezien het belang van het knooppunt W9 als ‘toegangspoort’ vanuit het Meetjesland tot Gent is het 
cruciaal dat de aanwezigheid van het openbaar vervoer duidelijk zichtbaar is. De halteplaatsen van 
het openbaar vervoer moeten dan ook op een logische en gemakkelijk bereikbare plaats liggen. Bij 
voorkeur is dit centraal op het tunneldak van de R4.   
Vandaag is de overstap tussen bus en tram eerder beperkt. In de toekomst wil De Lijn een sterkere 
verknoping van beide modi. Dit betekent een naadloze aansluiting van de perrons van tram en bus.  
In beide richtingen is er één doorgaande tramhalte. De perrons van deze haltes zijn 43 m lang. Dit 
biedt de mogelijkheid om in beide richtingen 2 bussen te laten halteren aan de buitenzijde van deze 
perrons. Op de perrons moet voldoende informatievoorziening (infoborden met netplannen, tariefinfo, 
dienstregelingen en real-time informatie) en een biljetautomaat aanwezig zijn.  
Momenteel rijden hier de buslijnen 52, 53, 54, 57 en 58 met een frequentie van 6 bussen per uur 
tijdens de daluren tot 15 bussen per uur in de spits (telkens beide richtingen samen). Om de eventuele 
aanpassing van de reiswegen niet te hypothekeren, moeten de bussen vanuit hun halte vlot in alle 
richtingen kunnen rijden, d.w.z. zowel naar de Evergemsesteenweg als naar de N456 en de opritten 
van de R4. Indien het risico bestaat op congestie naar de verkeerslichten toe, dienen voldoende lange 
busbanen voorzien te worden, waardoor de bussen de file kunnen voorbij rijden.  
Specifiek voor het traject tussen de Evergemsesteenweg en de N456 Christoffelweg (beide richtingen) 
wordt best de mogelijkheid onderzocht of de bus via de tramtunnel en Heinakker kan rijden. In dat 
geval zal de kruising van de bus met de N456 (in de richting Evergem) beveiligd moeten worden met 
een steunlicht dat in coördinatie staat met de verkeerslichten aan het kruispunt van De N456 met de 
op- en afrit van de R4.  
Er zijn 2 wachtsporen nodig voor de trams die eindigen in Wondelgem. Deze sporen liggen voorbij de 
tramhalte richting Evergem. Aan dit eindpunt hoeft geen perron voor de reizigers voorzien te zijn. Dit 
eindpunt ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de halte, maar zeker binnen een straal van 100 m. 
Indien het door het gekozen scenario niet mogelijk is om de halte op het tunneldak te voorzien, wenst 
De Lijn het eindpunt (ongeveer) op dezelfde plaats te behouden als vandaag. Aan het eindpunt wenst 
De Lijn eveneens voorzieningen voor de chauffeurs vergelijkbaar met deze aan het eindpunt Evergem 
Brielken (gebouwtje met toilet en kleine eetruimte).  
De capaciteit van de  huidige P+R (officieel 46 parkeerplaatsen) is onvoldoende: niet alleen is de 
bezetting doorgaans 100%, ook de Liefkensstraat en de groenruimte aan de halte Vroonstallestraat 
(volgende halte stadinwaarts) worden als P+R gebruikt. De Lijn adviseert dan ook om de capaciteit 
van de P+R op zijn minst te verdubbelen. We zien dit als een startscenario dat verder moet kunnen 
doorgroeien (bvb. uitbouw P+R in de hoogte) in functie van toekomstige noden.  
Naast de P+R dient er ook een voldoende grote Bike & Ride voorzien te zijn. Een inschatting van de 
capaciteit zal in overleg met de Stad Gent en de Gemeente Evergem moeten gebeuren.  
De looproutes van en naar de P+R en B+R moeten veilig, logisch en zo kort mogelijk te zijn. Ook 
vanuit de functies in de buurt van het knooppunt W9 is het essentieel dat de haltes goed en veilig 
bereikbaar zijn. Er moet een duidelijke en overzichtelijke signalisatie aanwezig zijn zowel naar de 
tram- en bushaltes als naar P+R en B+R.   
 

1.2 VISIE MOW TRANSFERIUM W9 

Voor de heraanleg van knooppunt W9 wordt een zeer hoog ambitieniveau vooropgesteld, ingegeven 
door de ligging van dit knooppunt op de rand van het grootstedelijk gebied Gent. Hier ligt de overgang 
tussen de noordwestelijke woongebieden van Wondelgem – Mariakerke, het zuidwestelijke deel van 
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de haven met aansluitend de regionale bedrijventerreinen langs de Ringvaart / Industrieweg én de 
regio Meetjesland. Deze plek vervult een scharnierfunctie in meerdere richtingen : 

• Vanuit de stad Gent ligt hier de voornaamste toegangspoort voor de ontsluiting van het 

Meetjesland met het openbaar vervoer. Spoorlijn 58 richting Eeklo vervult hierin een centrale 

rol, maar ook de meeste ontsluitende buslijnen passeren vandaag via knooppunt W9. De 

wens tot uitbouw van een fietssnelweg parallel aan de spoorlijn bevestigt ook voor de 

langzame weggebruiker het belang van dit knooppunt in de relatie tussen het Meetjesland en 

de stad Gent. 

• Omgekeerd verhult dit knooppunt de toegang vanuit het Meetjesland tot het zuidelijke 

havendeel (aan weerszijden van het kanaal). 

• Vanuit de regionale verkeersstructuren (R4 en spoor) vormt dit knooppunt de toegang tot 

enerzijds de woongebieden van Wondelgem – Meulestede en Evergem, en anderzijds de 

regionale bedrijventerreinen in het zuidwestelijke deel van de haven. 

Deze locatie heeft de potentie uit te groeien tot een transferium, meer dan alleen een schakelpunt in 
de verplaatsingsketen, maar een stadspoort met een eigen dynamiek gecreëerd door deze plek op te 
laden met diverse functies, complementair aan maar niet concurrerend met de bestaande omgeving. 
Als voorbeelden kan gedacht worden aan kantoren, beperkte handel, horeca of publieke 
dienstverlening, polyvalente zalen, e.d.m. 
Bij de ombouw van het knooppunt W9 moet in eerste instantie de potentiële inrichting als multi- en 
comodaal overstappunt ervan gevrijwaard blijven, zowel voor de publieke transportmodi onderling 
(trein – tram – bus) als in relatie tot de auto en fiets. Een openbaar vervoersconcept waarbij bv. 
verzamelende buslijnen uit het Meetjesland hier als eindpunt de reiziger een vlotte overstap 
garanderen op snel natransport richting Gent centrum (tram) of andere steden (trein of snelbus naar 
Gent Sint-Pieters) biedt – mits minstens het behoud van de huidige reistijd - een kans tot optimalisatie 
van het huidige aanbod. Het is expliciet niet de bedoeling deze omgeving op te laden als P&R ten 
nadele van andere bestaande plekken in de omgeving (bv. Evergem Brielken) en zo nog meer 
gemotoriseerd verkeer aan te trekken in de piekuren. Daarom wordt ook carpoolen hier niet expliciet 
geambieerd. Doorgroeiscenario’s waarbij ook deelwagens en –deelfietsen ter beschikking worden 
gesteld of bedrijfsvervoer als hub wordt georganiseerd zijn wel mogelijk.  
In tweede instantie is de multifunctionele ontwikkeling van de stadspoort niet te hypothekeren. 
Planhorizon ligt hierbij op de (middel)lange termijn, waarbij functiewijzigingen en/of belangrijke 
grondverwervingen ten behoeve van publiek belang niet uit te sluiten zijn. 
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2 TECHNISCHE HAALBAARHEID CONCEPT 1V – 9BV – 10V 

Volgende figuren tonen een eerste technische haalbaarheid van de 3 weerhouden concepten op basis 
van de eerste screening. Op basis van deze eerste technische plannen werd scenario 9bV niet verder 
weerhouden. De impact ervan op omleidingsroutes (voor OV, fiets, voetganger en auto) en 
onteigeningen van Industriegronden, wordt als te nadelig bevonden in vergelijking met de beperkte 
meerwaarde (minder verkeersstromen op het westelijke kruispunt). 
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3 BASISFIGUREN MICROSIMULATIE 

Volgende figuur geeft de 2 basisfiguren weer die gebruikt werden als aanzet voor de microsimulatie. 
In een latere fase werden deze plannen verder aangepast en geoptimaliseerd. Deze plannen zijn dus 
als tussentijdse plannen te beschouwen. 
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4 RESULTATEN MICROSIMULATIE 

Volgende slides geven de uitgangspunten en resultaten van de microsimulatie weer. Deze presentatie 
werd toegelicht aan de werkgroep op 7 februari 2017. 
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5 VOORONTWERPPLAN SCENARIO RAAMPLAN 

Volgende plannen geven het voorontwerpplan (startnotaniveau) weer van het scenario Raamplan. 
Verdere uitwerking is in volgende fase. 
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6 VOORONTWERPPLAN SCENARIO LAMP 

Volgende plannen geven het voorontwerpplan (startnotaniveau) weer van het scenario Raamplan. 
Verdere uitwerking is in volgende fase. 
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7 UITGEBREIDE EVALUATIETABEL 

Volgende tabel geeft de evaluatietabel weer met alle subcriteria voor de 2 scenario’s Raamplan en 
Lamp. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


