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W11A – GAVERSTRAAT EN W11B - 
VIJFHOEKSTRAAT  

DEEL 1 – INLEIDING 

1 AANLEIDING 

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

2 PROBLEEMSTELLING 

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

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

3 DOELSTELLINGEN 

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

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

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

 Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen; 

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

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

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

 Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen; 

 Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven; 

 Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap; 

 Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving. 
 

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

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

 W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

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

 W6 – Drogenbroodstraat 

 W7 – Elslo 

 W8 - Langerbrugsestraat 

 W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

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

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

 O4bis – Arcelor Mittal 

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

 O5 – Moervaart Noord 

 O6 – Omgeving Moervaart 

 O6bis – Energiestraat 

 O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 

 O9 – Eurosilo 
 
Voorliggende nota bespreekt knoop W11a – Gaverstraat en W11b - Vijfhoekstraat op microniveau. 
Voor een meer globaal beeld wordt verwezen naar de nota’s macro en meso. 
 

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

Onderstaande actoren werden betrokken bij de opmaak van de startnota van W11a – Gaverstraat en 
W11b - Vijfhoekstraat: 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

 Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) 

 Provincie Oost-Vlaanderen 

 Stad Gent 

 Gemeente Evergem 

 Havenbedrijf Gent 

 Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Beleid  

 De Lijn Oost-Vlaanderen 

 Infrabel 

 THV ARCADIS-SBE 
 
Betrokken actoren op de stuurgroep 

 Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV); 

 Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV); 

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

 Provincie Oost-Vlaanderen; 

 Stad Gent; 

 Gemeente Evergem; 

 Gemeente Zelzate; 

 Havenbedrijf Gent; 

 Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

 Departement Ruimte Vlaanderen; 

 Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

 De Lijn Oost-Vlaanderen; 

 Infrabel; 

 Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

 Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

 Dienst Milieueffectrapportage; 

 THV ARCADIS-SBE. 
 
Naast bovenstaande actoren vonden ook nog bilaterale overlegmomenten en werkgroepen plaats met 
de nutsmaatschappijen, beheerders van waterlopen, specifieke bedrijven en andere actoren. 
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6 HISTORIEK 

6.1 INLEIDING 

In 1997 werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een wegenstructuur voor Vlaanderen 
vastgelegd. Daarin kregen de R4 West, R4 Oost elk een duidelijk rol en werd bovendien het 
wensbeeld voor een verbinding tussen de R4 West en de R4 Oost nabij het stedelijk weefsel – 
toentertijd de Rodenhuizeverbinding – gedefinieerd. 
Het raamplan van 1999 doet geen uitspraken over de fietsverbindingen W11A en W11B. Dit werd in 
het streefbeeld R4 West Zuidelijk deel opgenomen.  
 
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. 
Het GRUP begrenst zich echter tot aan de Ringvaart waardoor knopen W11a en W11b niet in het 
GRUP zijn opgenomen.  

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).  
 
Het raamplan bespreekt knoop W9 – 
Zeeschipstraat als meest zuidelijk 
knoop op R4 West. Het segment ten 
zuiden van de Zeeschipstraat maakt 
deel uit van het streefbeeld R4 West 
zuidelijk deel, dec. 2000. 
 
In het streefbeeld R4 West Zuidelijk 
deel wordt bepaald dat 2 
ongelijkgrondse fietskruisingen 
voorzien moeten worden over de R4 
tussen de N9 – Brugsevaart en de 
Evergemsesteenweg. De 
Vijfhoekstraat en Gaverstraat worden 
naar voren geschoven maar niet 
vastgelegd. 

 

Figuur 1: Uitwerking van het knooppunt volgens het 

streefbeeld R4 West Zuidelijk deel (bron: streefbeeld R14 

West zuidelijk deel, dec. 2000)  
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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 fietsverbindingen Gaverstraat en Vijfhoekstraat zijn opgenomen in de Rooilijnstudie als volgt: 
 
De voetgangers- en fietsersbrug is een metalen brug met betonnen dekplaat en zonder tussensteun 
op R4 West. De toegangshelling tot de brug wordt gevormd door een spiraalvormig complex (diameter 
±15m) waarin middenin een trap voorzien kan worden. Dit betonnen complex kan voor en groot deel 
geprefabriceerd worden en is gefundeerd op een paalfundering. 
 

 

Figuur 2: Uitwerking van het knooppunt W11a en W11b volgens Rooilijnstudie 2001 

6.4 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.  

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

Het knooppunt W11a en b is niet opgenomen in dit GRUP. 
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6.5 HUIDIGE INZICHTEN 

De visie van het raamplan en Rooilijnstudie blijft grotendeels behouden. De locatie Vijfhoekstraat is 
opgenomen als bovenlokale functionele fietsroute, de Gaverstraat als lokale. De spiraalhellingen 
worden echter in vraag gesteld. Er moet onderzocht worden of meer comfortabele hellingen kunnen 
ingepast worden. 
 
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 
knopen W11a en b. 
 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op macroniveau 
zijn relevant voor de verdere uitwerking van W11a en b 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. 

 Er worden 2 ongelijkgrondse fietskruisingen voorzien tussen N9-Brugsevaart en 
Evergemsesteenweg. 

 
Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek en uitgangspunten op mesoniveau zijn 
relevant voor de verdere uitwerking van W11a en b op microniveau: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.3 
Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 
Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
 
In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd. 
Het uiteindelijke ontwerp dat door de aannemer wordt opgemaakt, kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp opgenomen in de projectnota. Daarbij mag evenwel niet afgeweken worden van de 
vooropgestelde eisen. Het uiteindelijke ontwerp zal uiteraard nog voorgelegd worden aan alle 
betrokken actoren o.a. ook via de in te dienen omgevingsvergunning. 
 
 
 

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



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_107 W11A EN B VERSIE03 -DRAFT.DOC pag. 13 | 58 

 

8 PROJECTSITUERING 

 

Figuur 3: Situering W11a – Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat op macroschaal  
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Figuur 4: Situering W11a – Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat op macroschaal – luchtfoto 

(bron: www.google.be/maps) 

 

Figuur 5: Situering W11a – Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat op mesoschaal 

(www.google.be/maps) 

http://www.google.be/maps
http://www.google.be/maps
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Figuur 6: Situering W11a – Gaverstraat op microschaal – luchtfoto (www.geopunt.be, luchtfoto 

2015) 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 7: Situering W11b – Vijfhoekstraat op microschaal – luchtfoto (www.geopunt.be, 

luchtfoto 2015) 

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

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Het gebied ten noorden van de R4 is bestemd als industriegebied. Het gebied ten zuiden van de R4 is 
bestemd als bufferzone. Langsheen de R4 is een reservatiestrook voorzien.  
 

 

Figuur 8: Gewestplan (bron: www.geopunt.be) 

1.2 BPA’S EN RUP’S 

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

De fietsverbindingen W11a – Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat zijn gelegen buiten het 
zeehavengebied en maken dus geen deel uit van het GRUP afbakening zeehavengebied Gent. 
 

1.2.1 GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent 

Binnen het grootstedelijk gebied Gent zijn 2 deelzones opgenomen nabij de fietsverbindingen W11a – 
Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat. Het gaat om de deelzones 1B Buntstraat en 1C Lange Velde.  
Beide deelgebieden zijn bestemd als stedelijk woongebied en kunnen verder ingevuld worden met 
wonen, openbaar groen en verharde ruimte en aan het wonen verwante voorzieningen. Intussen zijn 
deze zones quasi volledig volgebouwd met woningen. 
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Figuur 9: Uittreksel GRUP Afbakening 

grootstedelijke gebied Gent, Verordenend 

grafisch plan 2, Deelproject Buntstraat (1B) 

 

Figuur 10: Uittreksel GRUP Afbakening 

grootstedelijke gebied Gent, Verordenend 

grafisch plan 3, Deelproject Lange Velde (1C) 

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 11: Ontwerp-rooilijnplan R4 West t.h.v. 

Vijfhoekstraat (bron: AWV, FX4/2007/1, B/6336) 
 

 

Figuur 12: Ontwerp-rooilijnplan R4 West 

t.h.v. Gaverstraat (bron: AWV, FX4/2007/1, 

B/6336) 
 
Samen met stad Gent worden de grensbepalingen t.h.v. de Gaverstraat en Vijfhoekstraat vastgelegd. 
Dit zal in projectnotafase uitgewerkt worden. 
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1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

 

Figuur 13: Atlas der buurtwegen (bron: www.geopunt.be) 
 

 

Figuur 14: Atlas der buurtwegen Gaverstraat 

ingezoomd (bron: www.geopunt.be) 

 

Figuur 15: Atlas der buurtwegen Vijfhoekstraat 

ingezoomd (bron: www.geopunt.be) 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Zie ook macroniveau.  
Er zijn in de onmiddellijke omgeving twee beschermde monumenten: 

 Durmstraat 31: omgracht domein van kasteel Kervijn d’Oud Mooreghem (zonder uitgebrand 
kasteel), voormalige oranjerie, de recente (nog in gebruik zijnde) serres en nieuwe 
dienstgebouwen.  

 Tussen Kapiteinstraat en Industrieweg: loop van de Lieve met oevers (ook te Wondelgem, 
Evergem, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem) 

 
Ten noorden van het kanaal ligt er ook nog het beschermde monument Vurstjen 33: voormalig Kasteel 
Van Evergem (nu Molenschip) (met bordestrap en walgracht met bruggen). 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 16: Beschermde monumenten en landschappen (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be) 
 
Binnen de zone van het beschermd monument liggen verschillende gebouwen van het kasteeldomein 
Kervijn d'oud Mooreghem, die aangeduid zijn als vastgesteld bouwkundig relict. Rond het beschermd 
monument zijn er verschillende hoeves en boerenwoningen en een dwarsschuur aangeduid als 
vastgesteld bouwkundig relict. Ten oosten ervan ligt een villa met paardenstallen.  
 
Ten noorden van de beschermde waterloop Lieve is de Fabriek Meca Pneumatics aangeduid als 
vastgesteld bouwkundig relict.  

1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Zie macroniveau. 
Er zijn geen bijzondere beschermingszones.  

1.7 VEN-GEBIEDEN 

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

1.8 WATERTOETS 

Grote delen van het gebied ten noorden van de R4 en bepaalde delen ter hoogte van de R4 zijn 
aangeduid als zones die mogelijk overstromingsgevoelig zijn.  
 

Lieve 

Durmstraat 31 

http://www.geo.onroerenderfgoed.be/
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Figuur 17: Watertoets – erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be, feb 2016) 

 

Figuur 18: Watertoets – grondwaterstromingsgevoelige gebieden bron: www.geopunt.be, feb 

2016) 
 

 

Figuur 19: Watertoets – hellingkaart (bron: www.geopunt.be, feb 2016) 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 20: Watertoets – infiltratiegevoelige bodems (bron: www.geopunt.be, feb 2016) 
 

 

Figuur 21: Watertoets – overstromingsgevoelige gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be, feb 

2016) 
 

 

Figuur 22: Watertoets – winterbedkaart (bron: www.geopunt.be, feb 2016) 

 

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

In de atlas der waterlopen van 1950 is De Lieve niet opgenomen op de huidige locatie. De bouw van 

de R4 heeft hier reeds geleid tot een verplaatsing van de Lieve meer zuidelijk (www.gisoost.be). 

1.10 RELEVANTE MER-STUDIES  

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

In 2002 werd door Ecolas een milieueffectenstudie opgemaakt om de milieu impact van de omvorming 
van de R4 West in te schatten. Het betreft het wegvak gelegen tussen N9 en N49, tot een primaire 
weg I.  
 
Vanuit het MER, discipline landschap wordt de architectonische vormgeving van de fietsbruggen als 
belangrijk beschouwd. Het is sterk aangewezen alle fietsbruggen in een gelijkaardige architectonische 
stijl uit te voeren. 

http://www.gisoost.be/
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

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

2.1.1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent 

Zie ook macroniveau. 
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 is in de gewenste verkeers- en vervoersstructuur de 
fietsverbinding tussen Belzele en Wondelgem als knelpunt aangeduid. 

2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Het bedrijventerrein ten noorden en de woonzone ten zuiden van R4 West zijn quasi volledig ingevuld. 
Er worden geen grote veranderingen verwacht van ontwikkelingen in de omgeving van de Gaverstraat 
en Vijfhoekstraat. De groenzone tussen de bebouwing en de R4 West is reeds gedeeltelijke 
aangelegd en wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Ter hoogte van de Gaverstraat wordt de 
lokale wegenis aangepast, zo wordt de Buntstraat niet meer verbonden met de Gaverstraat voor 
autoverkeer, fietsers kunnen wel doorsteken via een nieuwe weg. Ter hoogte van de Vijfhoekstraat is 
reeds rekening gehouden met een fietsersbrug over de R4 en wordt reeds een ophoging van de 
Vijfhoekstraat voorzien, hierdoor wordt de historische link van de Vijfhoekstraat over R4 West herstelt 
en krijgt het waterbuffergebied een duidelijke begrenzing.  

 

Figuur 23: Geplande groenaanleg t.h.v. Gaverstraat 
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Figuur 24: Geplande groenaanleg t.h.v. Vijfhoekstraat 

2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 

 

Figuur 25: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 
 
Rond de R4 liggen een aantal gebieden die biologisch waardevol zijn, complexen van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen, complexen van biologisch minder waardevolle; 
waardevolle en zeer waardevolle elementen, complexen van biologisch minder waardevolle en zeer 
waardevolle elementen. 
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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 VERKEERSINFRASTRUTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.5 VISIE NMBS - INFRABEL 

Zie macro, geen relevante input op microniveau.  

3.6 VISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro, geen relevante input op microniveau. 

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Zie macro- en mesoniveau.  
Onderstaande figuur geeft het 
bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk van de provincie 
Oost-Vlaanderen weer. Het 
netwerk is samengesteld uit 
hoofdroutes, functionele fietsroutes 
en alternatieve functionele 
fietsroutes.  
 
De R4 West is aangeduid als 
hoofdroute, de Vijfhoekstraat als 
functionele fietsroute. 
 

 

Figuur 26: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, 

mei 2016) 
 

 
 
 

 

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

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

3.9 RAAMPLAN FIETS 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent.  
De fietsverbindingen Gaverstraat en Vijfhoekstraat vallen echter buiten de scope van dit raamplan. 

3.10 MOBILITEITSPLAN GENT (BS 20.11.2015)  

Zie ook macro. 
De belangrijkste elementen uit het mobiliteitsplan relevant voor knopen W11a – Gaverstraat en W11b 
– Vijfhoekstraat: 

 De Industrieweg (parallelweg R4) is geselecteerd als lokale weg type III – snelheidsregime 50 
km/u.  

 Het bedrijventerrein Industrieweg wordt aangeduid als economische attractiepool in het 
fietsnetwerk. 

3.11 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

M.u.v. van de geplande infrastructuurwerken in de groenbuffer ten zuiden van R4 West (zie 2.2 
Geplande Ruimtelijke ontwikkelingen), zijn er geen relevante verkeersstudies in de onmiddellijke 
omgeving van de Gaverstraat en Vijfhoekstraat. 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

W11a – Gaverstraat 
 
De Gaverstraat doorsnijdt de woonwijk in 
Wondelgem en verbindt deze straat naar de 
Buntstraat. De ruimtelijke indeling van het gebied 
is zeer duidelijk begrensd in een zone voor 
wonen, een bufferzone, een zone van 
infrastructuren (R4 + parallelweg) en een zone 
voor industrie. Er zijn enkele woningen in de 
groenzone gelegen die behouden worden. 

 

Figuur 27: Ruimtelijke analyse W11a – 

Gaverstraat 
De geplande invulling van de groenzone werd 
hierboven reeds meegegeven. 

 

Figuur 28: Geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen omgeving Gaverstraat 
 
Door de groenzone is er ten zuiden van R4 West 
ruimte voor de inpassing van een fietshelling, aan 

W11b – Vijfhoekstraat 
 
De Vijfhoekstraat is een kleine straat zonder 
aanpalende woningen tussen de woonwijk van 
Mariakerke/Wondelgem en R4 West.  

 

Figuur 30: Ruimtelijke analyse W11b – 

Vijfhoekstraat 
De Vijfhoekstraat is volledig gelegen in de 
bufferzone en wordt in kader van de verdere 
invulling van deze bufferzone aangepast waarbij 
de nieuwe Vijfhoekstraat als helling van/naar de 
fietsersbrug kan voorzien 
worden.

 

Figuur 31: Geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen omgeving Vijfhoekstraat 
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de noordzijde is er echter minder ruimte. Iets 
meer ten westen is er momenteel een uitbuiging 
van de parallelweg om de bochtstralen naar het 
voorrangsgeregelde kruispunt te faciliteren. Door 
de uitbuiging is hier ruimte voor een eventuele 
helling van/naar een fietsbrug/tunnel. 

 

Figuur 29: Beschikbare ruimte ter hoogte van 

voorrangsgeregeld kruispunt op R4 West 

Ook hier is aan de noordzijde beperkte ruimte 
beschikbaar voor een langshelling van de 
fietsverbinding. 

 

 
Ten zuiden van R4 West is meteen aansluitend de waterloop de Lieve gelegen. Het bedrijventerrein is 
voornamelijk ingevuld door middelgrote en grote bedrijven. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zo is 
er een campus gelegen van het VISO waar ook Volwassenonderwijs (CVO Kisp) en een hogeschool 
(Artevelde Hogeschool) gelegen zijn (westzijde). Ook zijn er een opleidingscentrum van de VDAB en 
een postverdeelcentrum van BPost gelegen in dit bedrijventerrein (oostzijde). 

 

Figuur 32: Belangrijkste bestemmingen langs Industrieweg 
 
De belangrijkste fietsverbindingen liggen dus aan de uiteinden van de Industrieweg en minder in het 
midden. Een latere invulling van de fietshellingen aan de zijde van de Industrieweg houdt hier best 
rekening mee. Concreet richt de helling van de Vijfhoekstraat zich dus best naar de scholencampus 
en de helling van de Gaverstraat naar BPost en opleidingscentrum VDAB (zie ook onderstaande 
figuur). 
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Figuur 33: Locatie en richting hellingen fietsverbindingen W11a en W11b 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Ter hoogte van de Gaverstraat en Vijfhoekstraat kan vandaag de R4 gelijkgronds gekruist worden 
voor zwakke weggebruikers. Gemotoriseerd verkeer merkt hier echter weinig van, er zijn geen 
verlichtingsarmaturen of borden die de aandacht vestigen op eventuele overstekende fietsers en/of 
voetgangers. 

 

Figuur 34: Luchtfoto Gaverstraat x R4 West 

(www.geopunt.be, luchtfoto 2015) 

 

Figuur 35: Luchtfoto Vijfhoekstraat x R4 West 

(www.geopunt.be, luchtfoto 2015) 

 

Figuur 36: Gaverstraat x R4 West 

(www.googlemaps.com) 

 

Figuur 37: Vijfhoekstraat x R4 West 

(www.googlemaps.com) 
 
Landbouwvoertuigen zijn zowel op de R4 als op de Industrieweg toegelaten. 

2.2 OPENBAAR VERVOER 

Er rijdt geen openbaar vervoer op R4 West, noch rijden er momenteel lijnbussen in de onmiddellijke 
omgeving van de Gaverstraat en Vijfhoekstraat. 
 
De haltes van De Lijn liggen voornamelijk ter hoogte van het kruispunt met de Evergemsesteenweg 
en de Liefkensstraat (voornamelijk tramlijn 1). Aan de westzijde liggen er haltes ter hoogte van de 
Speistraat en Brugse vaart.   

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Figuur 38: Haltes De Lijn (bron: www.geopunt.be) 

2.3 FIETSINFRASTRUCTUUR  

Langs R4 West loopt een hoofdfietsroute, deze is echter vandaag nog niet gerealiseerd. De 
parallelweg van R4 West heeft geen fietsinfrastructuur. Op R4 West is markering voor langsliggende 
fietspaden voorzien.  
 

 

Figuur 39: Parallelweg Industrieweg zonder fietsinfrastructuur (www.googlemaps.com) 
 

 

Figuur 40: R4 West met gemarkeerde fietspaden op de vluchtstrook (www.googlemaps.com) 
 
Ter hoogte van de Evergemsesteenweg kan de R4 beveiligd met verkeerslichten gekruist worden, ter 
hoogte van de N9-Brugsevaart is een ongelijkvloerse kruising voorzien waardoor fietsers veilig de R4 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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kunnen kruisen. Deze 2 beveiligde kruisingen liggen op 3,5km van elkaar, om deze grote maas in het 
fietsnetwerk te verkleinen kan de R4 West onbeveiligd gekruist worden ter hoogte van de Gaverstraat 
en Vijfhoekstraat. Omdat dit echter zeer onveilige kruisingen zijn, worden deze mogelijkheden niet 
weergegeven in het netwerk. In praktijk worden ze echter wel gebruikt. 
 

 

Figuur 41: Onbeveiligde fiets- en voetgangersoversteek aan de Gaverstraat 

(www.googlemaps.com) 
 

 

Figuur 42: Onbeveiligde fiets- en voetgangersoversteek aan de Vijfhoekstraat 

(www.googlemaps.com) 

2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

Zowel de Gaverstraat als Vijfhoekstraat zijn zeer kleine straten met weinig bebouwing richting R4 
West. Er zijn geen voetpaden aanwezig, het lokale karakter van de straat vraagt dit ook niet. De 
onbeveiligde fietsersoversteken aan de Gaverstraat en Vijfhoekstraat kunnen ook door voetgangers 
gebruikt worden. 
T.h.v. de Vijfhoekstraat is ook een plaatselijke inbuizing van de gracht tussen parallelweg en R4 
voorzien voor voetgangers. T.h.v. de Gaverstraat werden planken over de gracht gelegd. 
 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Figuur 43: Gaverstraat x R4 West 

(www.googlemaps.com) 

 

Figuur 44: Vijfhoekstraat x R4 West 

(www.googlemaps.com) 
 
Aan de zijde van de bedrijven (noordzijde van de parallelweg) is over het overgrote deel geen 
voetgangersinfrastructuur voorzien. Enkel tussen het opleidingscentrum van de VDAB en de knoop 
W9 – Evergemsesteenweg is een voetpad voorzien (zie onderstaande figuur). 

 

Figuur 45: voetpad tussen VDAB en Evergemsesteenweg (www.googlemaps.com) 

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Er is geen ruimte voor parkeren op het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van de 
Gaverstraat en Vijfhoekstraat, noch zijn er parkeerproblemen. Noch langs R4 West, noch langs de 
parallelweg worden geparkeerde voertuigen opgemerkt. Er zijn voldoende parkeerplaatsen ter 
beschikking op de bedrijfspercelen. 

2.6 GOEDERENTREINVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Zie macro en mesoniveau. Niet relevant voor deze knoop. 

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

In de periode 2011-2013 gebeurden 3 ongevallen ter hoogte van de kruising Gaverstraat met R4 West 
(W11a). 

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 1 0 0 0 2 

2012 2 0 0 0 3 

2013 0 0 0 0 0 

2011-2013 3 0 0 0 5 

Tabel 1: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. Gaverstraat 
 
In de periode 2011-2013 gebeurden 4 ongevallen ter hoogte van de kruising Vijfhoekstraat met R4 
West (W11b). 

 Aantal 
ongevallen 

Ongevallen met 
fietsers 

Aantal 
doden 

Aantal zwaar 
gewonden 

Aantal 
lichtgewonden 

2011 1 0 0 1 0 

2012 1 0 0 1 2 

2013 2 0 0 2 0 

2011-2013 4 0 0 4 2 

Tabel 2: Ongevallengegevens 2011-2013 t.h.v. Vijfhoekstraat 
 
Bovenstaande ongevallen hebben geen fietsers als betrokken personen, deze ongevallen zijn m.a.w. 
gerelateerd aan het wegsegment in de onmiddellijke omgeving van de fietskruising en niet zozeer met 
de fietskruising zelf. 

2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

Er is geen informatie over hoeveel fietsers en voetgangers ter hoogte van de Vijfhoekstraat en 
Gaverstraat R4 West kruisen. 
 
Op een gemiddelde ochtendspits worden 1200 voertuigen geteld richting E34, 903 voertuigen richting 
E40. Tijdens de avondspits is dit 1168 voertuigen richting 34 en 1090 richting E40.4 
 
Ter hoogte van de doorsteek tussen de 2 fietskruisingen komen onderstaande verkeersstromen uit. 

 

Figuur 46: verkeersstromen t.h.v. doorsteek 

R4 West – Industrieweg (maatgevende 

ochtendspits 7u45-8u45) 

 

Figuur 47: verkeersstromen t.h.v. doorsteek 

R4 West – Industrieweg (maatgevende 

avondspits 15u30-16u30) 

                                                      
4 Geteld op vaste tellussen op R4 West net ten oosten van op- en afrit N9, gemiddelde waarden voor 
weekdagen OS 7u-9u en AS 16u-18u gedurende de periode 21-4-2015 – 09-06-2016. 
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Aangezien er geen andere op- en afrijmogelijkheden zijn op R4 West kunnen onderstaande te kruisen 
verkeersstromen berekend worden ter hoogte van de gelijkgrondse oversteken Vijfhoekstraat en 
Gaverstraat: 
 

 Gaverstraat Vijfhoekstraat 

 Ochtendspits Avondspits Ochtendspits Avondspits 

R4 West ri E40 933,5 pae 858,5 pae 903 pae 1090 pae 

R4 West ri. E34 822 pae 969 pae 1200 pae 1168 pae 

Tabel 3: Overzicht te kruisen intensiteiten door voetgangers en fietsers 

2.10 EVALUATIE HUIDIGE VERKEERSSTROMEN  

De verkeersstromen zullen ter hoogte van Vijfhoekstraat en Gaverstraat niet wijzigen. Wel zal de 
huidige voorrangsgeregelde kruising voor gemotoriseerd verkeer halverwege tussen N9 en 
Evergemsesteenweg afgesloten worden. Hierdoor zal verkeer van en naar de Industrieweg meer de 
knopen N9 en W9 gaan gebruiken.  
Indien later uit berekening bij de knoop W9 zou blijken dat de knoop W9 niet vlot afwikkelt kan nog 
overwogen worden hier een rechts-in, rechts-uit te voorzien. 
Doorgaand landbouwverkeer zal niet meer toegelaten worden op R4 West, zij hebben echter een 
volwaardig alternatief via de parallelweg. 
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DEEL 4 – VISIE 

 
 

De visie van de knopen W11a – Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat bestaat uit het faciliteren van 
vlotte, veilige fietsbewegingen over of onder de R4 West om zo woon-werk en woon-
schoolverplaatsingen tussen het bedrijventerrein en de woonwijken in Wondelgem en Mariakerke te 
faciliteren. De gelijkgrondse kruisingen verdwijnen en deze 2 fietsbruggen of tunnels verfijnen het 
fietsnetwerk. 
De fietsverbindingen dienen maximaal afgestemd te worden op de grootste attractiepolen langs de 
zijde van het bedrijventerrein. Ook dient rekening gehouden te worden met een op langere termijn te 
realiseren verbinding tussen Wondelgem/Mariakerke en Belzele. De huidige fietskruisingen dienen 
hier op afgestemd te worden. 
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DEEL 5 – UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN  

1 UITGANGSPUNTEN  

Onderstaande uitgangspunten werden bij aanvang van de studie vooropgesteld die relevant zijn voor 
W11a – Gaverstraat en W11b - Vijfhoekstraat: 

 Een optimale landschappelijke inpassing die afgestemd is op de groeninrichting langs 
zuidelijke zijde en het bedrijventerrein langs noordelijke zijde. 

 Terreinen moeten ontsloten blijven naar de openbare wegenis. 

 Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes. 

 Bij het ontwerp van de fietsverbindingen worden de richtlijnen uit het vademecum 
fietsvoorzieningen gevolgd. 

 De richtingen van de hellingen moeten op de bestemmingen/attractiepolen voor fietsers 
afgestemd worden. 

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Naast een aantal duidelijk ruimtelijke uitgangspunten (zie voorgaande punt), dient bij de herinrichting 
van W11a – Gaverstraat en W11b - Vijfhoekstraat ook rekening te worden gehouden met volgende 
ruimtelijk-planologische voorwaarden: 

 Optimale afstemming met de geplande inrichting van de bufferzones. 

 Minimale inname van bedrijfsgronden. 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

 
Onderstaande verkeersplanologische randvoorwaarden zijn bij de herinrichting van knoop W11a – 
Gaverstraat en W11b - Vijfhoekstraat van belang: 

 Fietsverbindingen over of onder de R4 heen worden ongelijkvloers voorzien. 
De Gaverstraat en Vijfhoekstraat zijn opgenomen in het functioneel fietsroutenetwerk 
(Vijfhoekstraat – bovenlokaal functionele fietsroute, Gaverstraat – fietsroute van lokaal belang) 

 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, bij vernieuwing en medegebruik door 
landbouwverkeer minimaal 4m breed. 

o Materiaal: asfalt 
o Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil met een begrenzing 

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

 De kruisende fietsinfrastructuur moet ook voor voetgangers toegankelijk zijn.  

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

 

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

 Er geldt een minimale vrije hoogte van 4,5m op de parallelweg. 
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 Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande nutsleidingen en de kruising van de 
Lieve.  
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Onderstaande varianten werden onderzocht: 
1. Fietsrelatie Belzele – Wondelgem/Mariakerke 
2. Fietsbrug versus tunnel 
3. Aansluiting op de fietssnelweg 
4. Verfijning fietsbrug/tunnel W11a – Gaverstraat 
5. Verfijning fietsbrug/tunnel W11b – Vijfhoekstraat 

1 FIETSRELATIE BELZELE – WONDELGEM/MARIAKERKE 

1.1 INLEIDING 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent wordt het ontbreken van een fietsverbinding tussen 
Belzele en Wondelgem/Mariakerke als een knelpunt beschouwd in het fietsnetwerk. Ook de gemeente 
Evergem ondersteunt de wenselijkheid voor een fietsverbinding tussen Belzele en 
Wondelgem/Mariakerke. Het is niet de doelstelling van het project R4WO om deze fietsrelatie te 
realiseren. Wel mag een huidige keuze van vormgeving en locatie van de nieuwe fietsersbruggen of -
tunnels over de R4 West een toekomstige doorsteek naar Belzele niet hypothekeren. Om deze reden 
wordt in dit hoofdstuk onderzocht hoe deze fietsrelatie op termijn kan gerealiseerd worden (buiten het 
project R4WO). Zodoende kan de vormgeving en locatie van de huidige fietsverbindingen over de R4 
reeds anticiperen op een toekomstige verbinding tussen Belzele en Wondelgem/Mariakerke. 

1.2 OVERWOGEN TRACÉS 

Onderstaande figuur geeft de mogelijke locaties voor doorsteken tussen de parallelweg en de kade 
langs de Ringvaart. De rode en blauwe lijn geeft het huidige fietsnetwerk weer, de volle zwarte lijn is 
een bestaande openbare weg (Kaleweg) die de verbinding maakt tussen de kade en de parallelweg, 
de stippellijnen zijn privéwegen die de verbinding maken of zijn grenzen tussen 2 percelen waar een 
doorsteek relatief éénvoudig kan gerealiseerd worden mits beperkte onteigeningen en afspraken met 
de eigenaars van de percelen. 

 

Figuur 48: Huidig fietsnetwerk met mogelijke doorsteken door bedrijventerrein 
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Vervolgens werd verderop een route gezocht naar Belzele. Onderstaande routes werden hiervoor 
overwogen. De bestaande wegenis Steenovenstraat, Overdam en Vurstjen lenen zich hier het best 
toe. Uiteraard moet de Ringvaart nog gekruist worden, hiervoor zal een nieuwe fietsersbrug moeten 
gebouwd worden. Tenslotte moet de fietsersbrug over de Ringvaart nog aantakken op de bestaande 
wegenis. Het westelijke tracé op onderstaande figuur kan gemakkelijk aangesloten worden, het 
oostelijke moet echter nog tussen bedrijfspercelen door een route vinden. Aangezien dit SEVESO-
bedrijven zijn, is dit geen evidente opgave. 

 

Figuur 49: Mogelijk routes voor verfijning van het fietsnetwerk tussen Belzele en 

Wondelgem/Mariakerke 
 

1.3 EVALUATIE EN CONCLUSIE 

1.3.1 Realiseerbaarheid 

Het westelijke tracé is iets makkelijker realiseerbaar omdat maximaal gebruik kan gemaakt worden 
van de bestaande wegenis. De fietsersbrug is hier echter gelegen op een erg breed stuk van de 
Ringvaart (net ter hoogte van de verbreding naar aanloop van de Sluis van Evergem) waardoor deze 
brug wellicht een grote investering vergt. 
 
Het oostelijk tracé is iets moeilijker realiseerbaar omdat zowel ten zuiden als ten noorden van de 
Ringvaart een zone voor het fietspad tussen 2 percelen moet gezocht worden (dewelke vandaag nog 
geen openbaar domein is). Ook moet een tracé langs SEVESO-bedrijven gezocht worden ten 
noorden van de Ringvaart. Dit tracé heeft wel als voordeel dat de Ringvaartbrug korter wordt, hierdoor 
zal dit deel van het tracé dan weer goedkoper zijn. Bij dit tracé wordt de reeds voorziene Kalebrug 
gebruikt (zie ook bovenstaande figuur). 

1.3.2 Kwaliteit van het nieuwe netwerk 

Het westelijk tracé verfijnt het netwerk slechts in beperkte mate. Een fietsersbrug over de Ringvaart 
ter hoogte van het sluizencomplex verkort de afstand tussen Belzele en Wondelgem slechts beperkt. 
De route langs de N9-Brugsevaart, dewelke ook deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk, biedt hier 
voor veel verplaatsingen een alternatief. Waardoor de meerwaarde van dit tracé beperkt is. 
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Het oostelijk tracé daarentegen snijdt de maas N9-Brugsevaart – Schoonstraat – N456-Christoffelweg 
– R4 West ongeveer in 2 gelijke delen waardoor het optimaal voor een verfijning en verbetering van 
het fietsnetwerk zorgt. 

1.3.3 Conclusie 

Het oostelijk tracé wordt als meest wenselijke tracé weerhouden. De verdere invulling van de 
fietsersbrug/tunnel aan de Gaverstraat dient daarom rekening te houden met een eventuele verdere 
fietsverbinding naar Belzele toe. De effectieve realisatie van de fietsverbinding Belzele – 
Wondelgem/Mariakerke wordt niet verder meegenomen in het project R4WO. Ook de verdere 
verfijning van het tracé maakt géén deel uit van dit project. 

2 FIETSBRUG VERSUS FIETSTUNNEL 

In kader van het DBFM-dossier is het de bedoeling om zo veel mogelijk keuzes open te laten. Zo zou 
bij de fietsverbindingen Gaverstraat en Vijfhoekstraat de keuze tussen brug en tunnel open gelaten 
worden. Onderstaand wordt onderzocht of het wenselijk is beide scenario’s te weerhouden of reeds 
één keuze op te leggen. De analyse voor beide fietsverbindingen is dezelfde. 
 
Kenmerken Brug: 
Een brug moet met vrije hoogte 5,7m boven R4 West. De R4 ligt 20cm tot 1m hoger dan het 
omliggende maaiveld. Een fietsbrug dient dus 6m tot 7m te stijgen t.o.v. het maaiveld wat een groot 
hoogte verschil is.  
 
Kenmerken tunnel: 
Een fietstunnel moet R4 West én De Lieve kruisen (of de Lieve moet verlegd worden), ook is het 
belangrijk voldoende doorkijk te hebben. Door de beperkte beschikbare ruimte zijn, langs noordelijke 
zijde, enkel hellingen evenwijdig met R4 West inpasbaar. Hierdoor is het zeer moeilijk om een tunnel 
met voldoende doorzicht te creëren. Het te overbruggen hoogte verschil zal ergens tussen de 3m en 
4m gelegen zijn afhankelijk van de precieze locatie (hierbij wordt uitgegaan dat de Lieve plaatselijk 
verlegd kan worden). Naast de Lieve moet ook de groenwal die R4 West afschermt van de 
woonwijken doorsneden worden. 
Wanneer de Lieve niet zou verplaatst worden, moet de tunnel dieper onder de Lieve doorgaan 
waardoor het hoogteverschil niet meer in het voordeel van een tunnel speelt. 
 
Conclusie: 
Wanneer de Lieve behouden blijft, is er geen voordeel voor een fietstunnel t.o.v. een fietsbrug. Een 
fietstunnel is dus enkel interessant bij het verplaatsen van de Lieve, echter de andere ruimtelijke 
aspecten maken nog steeds dat een tunnel geen ideale oplossingsvariant is (bochtig tracé voor 
fietsers in combinatie met de noodzaak voor doorkijk in de tunnel, het kruisen van groenwal).  
Er wordt dan ook gekozen voor een fietsersbrug. Een tunnel wordt verder niet weerhouden. 
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3 AANSLUITING OP FIETSSNELWEG 

De hellingen aan zuidelijke zijde zijn, gezien de grote beschikbare ruimte, éénvoudig in te passen. De 
beschikbare ruimte aan noordelijke zijde is echter erg beperkt. In de startnota Mesoniveau R4 West 
werd het typeprofiel voor het te realiseren fietspad besproken. Dit bleek toen reeds moeilijk inpasbaar. 
De fietsbruggen/hellingen van W11a en b betekenen een extra nodige ruimte voor fietsinfrastructuur 
waardoor de parallelweg mogelijk moet opschuiven en er mogelijk plaatselijk onteigeningen nodig zijn 
van delen van percelen van de bedrijven. De mogelijk impact hiervan wordt hier reeds kort 
aangehaald, in projectnotafase zal dit verder uitgewerkt worden. 

3.1 PRINCIPE VAN AANSLUITEN 

Aan de zuidzijde worden in een volgende stap verschillende varianten onderzocht. Aan de noordzijde 
bestaat de keuze tussen een helling tussen R4 en fietspad, tussen fietspad en parallelweg en ten 
noorden van parallelweg. Onderstaand worden de voor- en nadelen van de 3 mogelijkheden 
beschreven. 
 

De fietsbrug gaat over R4, buigt af en zakt ten 
zuiden van de fietssnelweg. Fietsers op de 
fietssnelweg krijgen hierdoor langs de zijde van 
de R4 een extra langsconstructie.  

 

Figuur 50: Fietsbrug over R4 

De fietsbrug gaat over R4 en fietssnelweg, buigt 
af en zakt tussen fietssnelweg en parallelweg. 
Fietsers op de fietssnelweg worden hierdoor 
“gekneld” tussen R4 en een 

constructiewand/palen. Deze oplossing beperkt 
de toegankelijkheid van de bedrijven die 
hierlangs gevestigd zijn. De helling verhindert 
namelijk de realisatie van een toegang in die 
zone. 

 

Figuur 51: Fietsbrug over R4 en fietssnelweg 

De fietsbrug gaat over R4, fietssnelweg en 
parallelweg, buigt af en zakt ten noorden van de 
parallelweg. Fietsers naar de fietssnelweg 
moeten de Industrieweg nog gelijkgronds 
kruisen. 

 

Figuur 52: Fietsbrug over R4, fietssnelweg en 

parallelweg 
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Conclusie: 
Globaal genomen is een fietshelling tussen R4 West en de fietssnelweg het meest interessant. Op die 
manier blijven de bedrijven goed toegankelijk vanaf de fietssnelweg en wordt de beste ruimtelijke 
beleving bekomen (geen beklemmend gevoel tussen R4 West en brugconstructie), kortere 
brugconstructie. 

3.2 INPASBAARHEID AANSLUITING 

Onderstaande figuren geven weer wat dit kan betekenen voor de fietsbrug aan de Vijfhoekstraat. In de 
projectnota-fase zal dit voor beide fietsverbindingen verder verfijnd worden. 
 
Er werd rekening gehouden met een hoofdfietsroute van 2,5m5 met een veiligheidsafstand van 1,0m 
tot de parallelweg en 6m tot R4 West. Onderstaande figuren gaan er dus vanuit dat R4 West dient 
aangepast te worden. Dit is echter een eerste aftoetsing en wordt in projectnota-fase nog verder 
verfijnd. 
 
Rekening houdend met een 
afstand van 6m tussen fietspad 
en R4 (buitenste rand 
vluchtstrook) voor invulling 
grachten en afschermende 
constructies en er vanuit gaande 
dat indien de gracht ingebuisd is 
2,5m zou moeten volstaan voor 
afschermende constructies 
wordt onderstaande 
verschuiving van het tracé van 
de parallelweg bekomen. Er 
wordt voor de totale breedte van 
de fietshelling rekening 
gehouden met 4,8m (3m 
fietspad + 2 x 0,5m schrikstrook 
+ 2x 0,4m constructiebreedte).  

    

Figuur 53: Nodige breedte in geval van een fietsbrug 

Rekening houdend met bovenstaande dient de parallelweg 2,3m uit te buigen bij een behoud van het 
tracé van de R4. 
 
In het geval van een brug kan de uitbuiging stoppen wanneer voldoende vrije hoogte onder de 
fietshelling aanwezig is en een fietser veilig onder de brugconstructie kan fietsen.  
Onderstaande figuur houdt rekening met een fietshelling van 4%. De lengte van de uitbuiging 
bedraagt bij de brug 90m. 
 

                                                      
5 Deze aftoetsing dateert nog van een eerdere afspraken omtrent de fietssnelweg. Intussen werd 
beslist om de fietssnelweg 3,0m breed te voorzien, de figuren dienen dus als een eerste aftoetsing 
beschouwd te worden. In projectnotafase zal dit verder uitgewerkt worden. 
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Figuur 54: Impact van de langshelling op de verschuiving van de parallelweg in het geval van 

een fietsbrug aan W11b - Vijfhoekstraat 
 
Bovenstaande figuren zijn geen conclusies maar geven wel al aan dat wellicht ter hoogte van de 
fietshelling een aanpassing van het typedwarsprofiel en lengteprofiel van de parallelweg en/of R4 
West nodig zijn. Deze oefening zal in het kader van de projectnota verder uitgewerkt worden en ook 
gebeuren voor de Gaverstraat. De impact wordt daar echter kleiner ingeschat omdat de helling voor 
een stuk in de uitbuiging van de parallelweg kan voorzien worden. 
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4 VERFIJNING FIETSBRUG W11A – GAVERSTRAAT 

De fietsbrug Gaverstraat moet de Gaverstraat aan de zuidzijde met de Industrieweg verbinden waarbij 
rekening moet gehouden worden met een mogelijk toekomstige doorsteek richting Belzele in het 
verlengde van de Gaverstraat (zie vorig hoofdstuk). Aan de noordzijde zijn nabij de Gaverstraat 
voornamelijk bestemmingen ten oosten van de Gaverstraat gelegen. Onderstaande scenario’s werden 
onderzocht. 
 
Het eerste scenario geeft 
weer hoe een 
spiraalhelling mogelijk 
kan ingepast worden op 
de locatie van de 
Gaverstraat. Hierbij 
werden bochtstralen van 
minimaal 20m 
gehanteerd. Doordat de 
bochtstralen en de vrije 
hoogtes (2,5m boven 
fietspad, 4,5m boven 
industrieweg) 
gerespecteerd moeten 
worden, betekent dit snel 
een grote plaatselijke 
(spiraal met straal 25 – 
29m) ruimte-inname.  

 

Figuur 55: Scenario W11a1 - spiraalhelling 
Het tweede scenario 
bestaat uit een rechte 
helling volgens het tracé 
van de Gaverstraat. 
Omdat de helling echter 
tot aan de woningen reikt 
ontstaan moeilijkheden 
bij het ontsluiten van 
deze woningen.  

 

Figuur 56: Scenario W11a2 - rechte helling Gaverstraat 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_107 W11A EN B VERSIE03 -DRAFT.DOC pag. 47 | 58 

 

Het derde scenario voor 
de Gaverstraat houdt de 
realisatie van een 
gebogen tracé in gewerkt 
in de geplande 
geluidswal in. Dit 
scenario houdt echter 
onvoldoende rekening 
met de bestaande 
woning aan op de hoek 
van de Buntstraat met de 
Gaverstraat. Deze 
woning dient behouden 
te blijven. Daarom wordt 
een scenario onderzocht 
waarbij deze helling 
aangepast en meer 
westwaarts gebracht 
wordt (zie scenario 
W11a6). 

 

Figuur 57: Scenario W11a3 - Gebogen tracé aan zuidelijke zijde 

Het vierde scenario bevat 
analoog aan scenario 3 
een helling langs 
oostelijke zijde van de 
Gaverstraat. 

 

Figuur 58: Scenario W11a4 - Fietstunnel ter hoogte van op- en afrit 
Scenario W11a5: In dit 
scenario wordt de brug 
voorzien t.h.v. de 
uitbuiging van de 
parallelweg zodat de hier 
beschikbare ruimte benut 
kan worden om ruimere 
bochten en dergelijke te 
kunnen voorzien. 
 

 

 

Figuur 59: Scenario W11a5 - Fietsbrug ter hoogte van op- en afrit 

met rechte helling. 
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Scenario W11a6 is een 
uitvoeringsvariant van 
scenario W11a5 waarbij 
de beschikbare ruimte 
aan de noordzijde 
gebruikt wordt om een 
spiraalhelling te 
realiseren. 

 

Figuur 60: Scenario W11a6 - Fietsbrug ter hoogte van op- en afrit 

met spiraalhelling 
 
Scenario’s 1 t.e.m. 4 worden om onderstaande redenen verder niet weerhouden: 

Scenario W11a1  Te grote ruimtelijke impact van spiraalhellingen op de bedrijven.  

 (Bochtig tracé) 

Scenario W11a2  Te grote ruimtelijke impact van een rechte helling in de Gaverstraat voor de 
opritten van woningen. 

 Moeilijk af te stemmen met een eventuele later verbinding richting Belzele. 

 (bochtig tracé) 

Scenario W11a3  Te grote ruimtelijke impact van een rechte helling in de Gaverstraat voor de 
opritten van woningen. 

 Moeilijk af te stemmen met een eventuele later verbinding richting Belzele. 

 Behoud bestaande woning. 

 (bochtig tracé) 

Scenario W11a4  Moeilijk af te stemmen met een eventuele later verbinding richting Belzele. 

 (bochtig tracé) 

 
Conclusie: 
Scenario W11a5 en W11a6 blijven haalbare tracés. De mogelijkheid voor een toekomstige verbinding 
richting Belzele kan bij beiden voorzien worden, de woningen aan de Buntstraat en de Gaverstraat 
ondervinden geen hinder van de fietsbrug, het tracé bevat geen te scherpe bochten op een helling en 
ook de bedrijventerreinen worden maximaal gespaard door deze tracés voor fietsverbindingen. 
 
Fietsverbinding W11a5 is minder bochtig en kent een kortere route richting de bestemmingen en de 
eventuele doorsteek richting Belzele meer oostwaarts. Fietsverbinding W11a6 kent dan weer een 
minder grote ruimtelijke impact op de parallelweg aangezien deze spiraalhelling in de bocht van de te 
schrappen op- en afrit kan voorzien worden.  
 
De weerhouden tracés zullen in projectnota-fase nog verfijnd moeten worden en afgestemd worden 
met de groeninrichtingsplannen van de stad Gent. 
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5 VERFIJNING FIETSBRUG W11B – VIJFHOEKSTRAAT 

De fietsbrug Vijfhoekstraat moet de Vijfhoekstraat aan de zuidzijde met de Industrieweg verbinden 
waarbij rekening moet gehouden worden een goede verbinding richting de westelijk gelegen functies 
langs de Industrieweg, nl. de scholen campus (VISO, Artevelde Hogeschool, CVO Kisp). 
 
Het eerste scenario 
geeft weer hoe een 
spiraalhelling mogelijk 
kan ingepast worden. 
Doordat de 
bochtstralen en de 
vrije hoogtes moeten 
gerespecteerd 
worden, betekent snel 
een grote plaatselijke 
ruimte-inname.  

 

Figuur 61: Scenario W11b1 - spiraalhelling 
Het tweede scenario 
bestaat uit een rechte 
helling volgens het 
tracé van de 
Vijfhoekstraat. De 
helling kan in het 
geval van een tunnel 
én een brug ingepast 
worden zodat deze 
uitkomt vóór de 
woningen. Zoals 
reeds weergegeven in 
de plannen van stad 
Gent voor de 
inrichting van deze 
bufferzone wordt 
reeds rekening 
gehouden met deze 
helling.  

 

Figuur 62: Scenario W11b2 - rechte helling Vijfhoekstraat 
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Het derde scenario 
voor de Vijfhoekstraat 
bestaat uit een 
gebogen tracé aan de 
zuidzijde. Gezien de 
geplande geluidswal 
op deze locatie, is dit 
zeker inpasbaar. Dit 
zorgt echter voor een 
omrijroute voor 
fietsers zonder weinig 
meerwaarde.  

 

Figuur 63: Scenario W11b3 - Gebogen tracé aan zuidelijke zijde 
 
Conclusie: 
Scenario’s 1 Heeft een grote ruimtelijke impact, zowel aan de kant van de bedrijven als in de 
groenzone en is dan ook niet te weerhouden. Scenario 2 is het best afgestemd op de plannen van 
stad Gent omtrent de groenbuffer en geeft de kortste en vlotste (geen onnodig bochtig tracé) route. 
Scenario 3 is minder wenselijk omwille van het doorsnijden van de groenwal en het bochtig tracé.  
Scenario 2 wordt weerhouden als voorkeursvariant. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GRONDPLAN 

W11a – Gaverstraat 
 
De gelijkgrondse oversteek op R4 West wordt 
afgesloten. In de plaats wordt een 
ongelijkgrondse fiets- en voetgangersverbinding 
weerhouden waarvan de zuidelijke helling 
geïntegreerd wordt in de groenwal en vanaf de 
Gaverstraat westwaarts gaat. De fietsbrug kruist 
R4 West ter hoogte van de restruimte van de te 
schrappen voorrangsgeregelde op- en afrit. De 
noordelijke helling buigt af oostwaarts of wordt in 
een spiraalhelling6 in de restruimte tussen 
uitbuiging Industrieweg en R4 West voorzien. Op 
die manier wordt de relatie naar de VDAB en 
BPost versterkt. Omdat voor voetgangers de 
helling een grote omweg betekent, indien zij de 
andere richting uitmoeten, wordt een trap voor 
voetgangers voorzien voor de richting 
westwaarts. 

 

Figuur 64: Voorkeursscenario W11a – 

Gaverstraat - brugvariant (zie ook bijlage) 

W11b – Vijfhoekstraat 
 
De gelijkgrondse oversteek op R4 West wordt 
afgesloten. In de plaats wordt een 
ongelijkgrondse fiets- en voetgangersverbinding 
weerhouden waarvan de zuidelijke helling het 
huidige tracé van de Vijfhoekstraat volgt (zie ook 
plannen groenbuffer stad Gent) en de noordelijke 
helling westwaarts afbuigt om zo de relatie naar 
de attractiepool VISO - CVO KISP – Artevelde 
Hogeschool te versterken. Omdat voor 
voetgangers de helling een grote omweg 
betekent, indien zij de andere richting uitmoeten, 
wordt een trap voor voetgangers voorzien voor 
de richting oostwaarts. 
 
 
 
 

 

Figuur 65: Voorkeursscenario W11b – 

vijfhoekstraat - brugvariant (zie ook bijlage) 

 
Er wordt omwille van het kruisen van de Lieve, een groenwal en het bochtige tracé enkel gekozen 
voor fietsbruggen. 
De fietssnelweg wordt 3,0m breed voorzien excl. schrikstroken (zie mesoniveau).De kruisende 
fietspaden worden 3,0m breed voorzien(excl. schrikafstanden). Dit betekent een totale 
brugconstructie van 4m breed (3m fiets/voetpad + 2 x 0,5m schrikstrook).  
 
Het fietsvademecum schrijft voor aansluitende fietspaden op fietssnelwegen een ontwerpsnelheid 
van 20 km/u voor, dit betekent bochtstralen van 15m. Ter hoogte van de aansluitingen op de 
fietssnelweg zal deze bocht niet vanuit alle richtingen mogelijk zijn. Door de doordachte keuze van de 
inplanting van de hellingen (gericht op de belangrijkste attractiepolen) is dit voor de belangrijkste 
richtingen geen probleem. Enkel richtingen die ondergeschikt zijn, kennen scherpere bochtstralen 
dan voorgeschreven wordt in het vademecum fietsvoorzieningen.  

                                                      
6 Beide varianten worden weerhouden en in projectnotafase verder uitgewerkt. 
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2 TYPEDWARSPROFIELEN 

2.1 FIETSPADEN 

Het typedwarsprofiel voor de fietssnelweg R4 West werd op mesoniveau besproken. 
 
De kruisende fietspaden worden 3,0m breed voorzien (excl. schrikafstanden van 0,5m). De brug is 
ook toegankelijk voor voetgangers, het fietspad over R4 West is dus een gemengd fiets-voetpad.  
 
De vrije hoogte boven het fietspad geldt minimum 2,5m (hoogte voorgeschreven in fietsvademecum 
én nodige vrije hoogte voor een strooiwagen van AWV), een eventuele fietsbrugconstructie boven het 
fietspad moet hier aan voldoen.  

2.2 R4 WEST 

De typeprofielen voor R4 West worden besproken op mesoniveau. Belangrijk voor deze knopen is dat 
in voor de fietsbrug een vrije hoogte van 5,7m moet gerespecteerd worden op de R4. Aangezien geen 
langspassage mogelijk is bij calamiteiten zijn hier vluchtstroken noodzakelijk. 

3 LENGTEPROFIELEN 

R4 West blijft op maaiveldniveau. Desgewenst kan de R4 beperkt opgehoogd of verlaagd worden 
indien dit als een meerwaarde gezien wordt.  
 
Voor de fietspaden worden de voorschriften van het fietsvademecum gevolgd, nl wenselijk 1/ (10 x te 
overwinnen hoogteverschil) en maximaal 1/(5xhoogteverschil) waarbij de ondergrens op 3% en de 
bovengrens op 4% wordt afgetopt. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDERE UITWERKING 

In het kader van het DBFM-bestek zullen een aantal ontwerphandboeken in combinatie met een 
programma van eisen, worden uitgewerkt waarin de eisen t.a.v. het project worden vertaald. Het is 
niet de bedoeling om deze eisen reeds in de startnota op te lijsten. Er zullen in kader van de 
projectnota mogelijk nog wijzigingen gebeuren aan de voorkeursvariant afhankelijk van de 
openstaande varianten voor bepaalde knopen of segmenten. 
In die zin worden in de startnota reeds een aantal aandachtspunten opgelijst i.f.v. de verdere 
uitwerking. Deze kunnen in een latere fase verfijnd en vertaald worden naar eisen. 

1 RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN 

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

 Restruimtes worden tot een minimum beperkt. 

 De infrastructuur wordt ruimtelijk kwalitatief ingepast in zijn omgeving. 

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

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

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

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

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

 Kruisende fietsverbindingen dienen aan het vademecum fietsvoorzieningen te voldoen: 
o Bochtstralen van 15m 
o Langshellingen van 1/10 x hoogteverschil tot 1/5 x hoogteverschil waarbij de 

ondergrens op 3% en de bovengrens op 4% wordt afgetopt worden. 
o Fietssnelweg wordt minimaal 3m voorzien (excl. schrikstroken, afwatering, 

beveiligingsconstructies…). 

 De kruisende fietsverbindingen dienen op een veilige manier aan te takken op de 
hoofdfietsroute langs R4 West.  

 De kruisende fietsverbindingen dienen ook op een veilige manier voor voetgangers 
toegankelijk te zijn. 

 De fietsverbindingen moeten duidelijk leesbaar zijn en een uniforme uitstraling hebben bij de 
gebruikers.  

 De relatie voor zwakke weggebruikers tussen de woonwijken en de Industrieweg moet 
behouden blijven tijdens de werken. Zolang de fietsbruggen niet gerealiseerd zijn moet er met 
andere woorden een alternatief voorhanden zijn. 

 Aangezien geen langspassage van de fietsbruggen mogelijk is, zijn vluchstroken in het profiel 
van R4 West hier noodzakelijk. 
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3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

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

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



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 VOORKEURSSCENARIO W11A – GAVERSTRAAT 

1.1 VOORKEURSSCENARIO W11A – GAVERSTRAAT MET RECHTE HELLINGEN 
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1.2 VOORKEURSSCENARIO W11B – GAVERSTRAAT MET SPIRAALHELLING AAN 
NOORDZIJDE 
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2 VOORKEURSSCENARIO W11B – VIJFHOEKSTRAAT 
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3 VERSLAG IGBC D.D. 10-06-2016 ZONDER BIJLAGEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

hoogte van de Industrieweg (vermijden menging bromfietsen met vrachtverkeer). 
 
Opmerkingen specifiek op micro knoop W11a/b 
Inleidend:   

 akkoord om figuur met spiraalhelling in groenzone van noordelijke deel W4a op te nemen bij 
voorkeursscenario. 

Deel 6:   geen opmerkingen 
Deel 7:  

 AWV: figuur met vluchtstroken op R4 op te nemen (nodig o.w.v. ontbreken alternatief bij 
calamiteiten)  

Overige opmerkingen: geen verdere belangrijke opmerking 
 

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


