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STARTNOTA R4WO MACRONIVEAU 

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 een 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 – Fietsverbindingen 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. 

Voor de as Doortocht Zelzate wordt een voldoende detailniveau gehanteerd in de nota op mesoniveau 
waardoor hier geen nota’s op microniveau nodig zijn. 
 
Voorliggende nota bespreekt R4WO op macroniveau. Het betreft de aangepaste versie van de eerder 
goedgekeurde nota (iGBC dd 12 april 2016 en RMC dd 23 mei 2016). Conform de afspraken worden 
in de huidige versie van de nota de resultaten van de onderzoeken op meso- en microniveau 
teruggekoppeld. 

                                                      
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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Voor de delen R4 West, Oost en doortocht Zelzate wordt deze globale nota verfijnd in de nota’s op 
mesoniveau. Dat geldt eveneens voor de doortocht van Zelzate. Gedetailleerde info over specifieke 
knopen van R4 West en R4 Oost kan teruggevonden worden in de desbetreffende nota’s op 
microniveau. 

5 BETROKKEN ACTOREN 

Onderstaande actoren werden betrokken bij de opmaak van de startnota van R4 West en Oost op 
macroniveau. 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

• De Werkvennootschap (DWV); 

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

• Provincie Oost-Vlaanderen en Projectbureau Gentse Kanaalzone; 

• Stad Gent; 

• Gemeente Evergem; 

• Gemeente Zelzate; 

• Gemeente Wachtebeke; 

• Haven van Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• THV ARCADIS-SBE. 

Betrokken actoren in de stuurgroep 

• De Werkvennootschap (DWV); 

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

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

• Provincie Oost-Vlaanderen; 

• Stad Gent; 

• Gemeente Evergem; 

• Gemeente Zelzate; 

• Gemeenten Wachtebeke; 

• Haven van Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

• Departement Omgeving – vroegere cel Ruimte alsook vroegere cel MER; 

• Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

• Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

• THV ARCADIS-SBE. 

Naast bovenstaande actoren vonden ook nog bilaterale overlegmomenten plaats met de 
nutsmaatschappijen, beheerders van waterlopen en een aantal specifieke bedrijven. 
 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 12 | 162 

 

6 HISTORIEK  

6.1 INLEIDING 

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

6.2 RAAMPLAN  

Het “ontwerp Raamplan ‘Gent zeehaven’ R4 west en oost” werd opgemaakt door Omgeving. De 
studie werd conform verklaard op 17 november 1999 (laatste document dateert van december 1999).  
 
Volgende gemeenschappelijke doelstellingen worden gebruikt bij de ontwikkeling van R4 West en R4 
Oost. 

• Het verkeer voor de woongebieden mag niet worden gemengd met het verkeer voor de 
verschillende bedrijventerreinen. 

• De veiligheid moet worden verhoogd onder andere door: 
o het door infrastructuren afdwingen van de ontwerpsnelheid; 
o het gebruiken van een grotere eenvormigheid. 

• Fietsers moeten op een veilige en comfortabele manier R4 kunnen kruisen en hun werk 
kunnen bereiken. 

• Een zuinig ruimtegebruik moet worden nagestreefd door maximale bundeling. 

• De open ruimte moet op verschillende plaatsen voelbaar blijven langs R4. 

• De vormgeving van de voorgestelde knooppunten en tracés moet zo goed mogelijk 
landschappelijk worden ingepast (cf. studie landschapsopbouw). 

6.3 SIFFERVERBINDING GENT – OPTIMALISERING SLUITING R4 TEN NOORDEN 
VAN GENT – TECHNISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE 

In 2000 verscheen een technische haalbaarheidsstudie van de Sifferverbinding. Deze werd echter 
nadien niet geofficialiseerd. De conclusies van de haalbaarheidsstudie worden door verschillende 
actoren in vraag gesteld en een nieuwe haalbaarheidsstudie met nieuwe tracés dringt zich op. Door 
de immense geschatte kostprijs van het project wordt deze niet opgenomen in het DBFM-project en 
wordt deze pas later (planhorizon 2050) gerealiseerd.  

6.4 ROOILIJNSTUDIE  

Het 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.  
Er worden ontwerpparameters opgenomen voor opmaak rooilijnenplan (lengteprofiel, tracé, 
bochtstralen, weeflengtes, rotondes, vrije hoogtes…).  
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Er worden type oplossingen voorgesteld om de eigenheid van beide trajecten tot uiting te brengen. Als 
voorbeeld wordt gesteld om voor kunstwerken op R4 Oost een cirkelvormige figuur te hanteren en op 
de R4 West een ruitvormig figuur. 
Bij tunnels worden de verticale keerwanden schuin ingepland (hoek van 15°), waardoor ook de 
akoestische eigenschap kan versterkt worden.  
Bij een Hollands complex worden de op- en afritten bij voorkeur op een talud aangelegd, bij 
plaatsgebrek (vb. t.h.v. spoorlijn) kan dat vormgegeven worden als een viaduct (openheid naar de 
haven).  
Er wordt een veiligheidsstrook voorzien voor hoogstambomen ten aanzien van de spoorwegen: 20 
meter voor een boom van 15 meter hoog, gemeten vanaf de zijkant van de rail.  
Er wordt voorgesteld eenzelfde boomsoort te voorzien langs de R4 in functie van de uniformiteit.  
 
Ter hoogte van aandachtpunten (bijvoorbeeld een rond punt) wordt de middenberm ook voorzien met 
lage struiken of laagstambomen.  

6.5 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). 

6.6 STAND VAN ZAKEN REALISATIE RAAMPLAN  

Na de rooilijnstudie zijn de realisaties van enkele knopen opgestart. Een aantal daarvan zijn intussen 
reeds gerealiseerd, en ook enkele andere zullen in de komende jaren buiten het project R4WO 
gerealiseerd worden. 
 
Reeds gerealiseerde knopen: 

• W1 E34 x R4 West; 

• W5 Ovaal van Wippelgem (m.u.v. verbindingsweg naar Noordlaan); 

• O4 – rotonde Cosmos; 

• O7 – Skaldenpark. 

Enkele knopen werden via reguliere middelen van AWV tijdens de huidige studiefase gerealiseerd (zie 
ook verder): 

• W2 – Rieme Noord; 

• O8 – Langerbruggestraat. 

Tenslotte is er ook reeds werk gemaakt van andere maatregelen zoals het dichtzetten van de 
middenberm voor zwakke weggebruikers maar ook voor gemotoriseerd verkeer op verschillende 
locaties, het inrichten van wegenis langs R4 West en Oost in kader van de ontwikkelingen van deze 
terreinen en de toekomstige aansluitingen op de te realiseren knopen, het verplaatsen van leidingen 
anticiperend op toekomstige werken… 
 
Om de overige knopen versneld te kunnen uitvoeren wordt in kader van deze studie het project als 
een DBFM-project gerealiseerd. 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 14 | 162 

 

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 2018 
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 vormgegeven 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.  
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8 PROJECTSITUERING 

De betrokken delen van de R4 West en R4 Oost situeren zich grosso modo tussen de grens met 
Nederland in het noorden en de A10/E40 en A14/E17 in het zuiden. Beide strengen zijn 
verantwoordelijk voor de noord-zuidverbindingen op regionaal niveau en de ontsluiting van het Gentse 
havengebied. 
De doortocht van Zelzate (Kanaalstraat) vormt de verbinding tussen de R4 – Tractaatweg in het 
oosten en de knoop A11/N49 x 44 West in het westen. Het vormt de hoofdontsluitingsader van de 
gemeente Zelzate. 
 

  

Figuur 1: Situering op R4 (bron: www.googlemaps.be )  

http://www.googlemaps.be/
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Figuur 2: Overzicht knopen op R4 West en R4 Oost 
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Het studiegebied is gelegen in het gewestplan 8. Gentse en Kanaalzone. De laatste goedgekeurde 
gewestplanwijziging dateert van 26 januari 2001. 
 

 

Figuur 3: Gewestplan (bron: www.geopunt.be) 
 
De gewestplanbestemming wordt meer in detail beschreven op microniveau.  
 

http://www.geopunt.be/
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1.2 BPA’S EN RUP’S 

Hieronder worden de BPA’s en RUP’s besproken die op macroniveau belangrijk zijn. Op meso- en 
microniveau worden waar nodig bijkomende BPA’s en RUP’s besproken of worden ze herhaald en 
meer in detail besproken omtrent de relevantie op het schaalniveau. 

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. Het 
verandert de bodembestemmingen en de 
geldende stedenbouwkundige voorschriften 
in delen van de gemeenten Evergem, De 
Pinte, Destelbergen, Gent, Melle, Merelbeke, 
Lochristi en Sint-Martens-Latem.  

In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan 
binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk 
gebied Gent wil zien ontwikkelen. Bovendien 
maakt zij bestemmingswijzigingen en 
inrichtingsvoorschriften om een groot aantal 
stedelijke projecten mogelijk te maken. Het 
gaat om nieuwe ruimte voor wonen, werken, 
verkeersinfrastructuur en groengebieden.  
 
Zie ook microniveau 
 

 

Figuur 4: GRUP Afbakening grootstedelijk gebied 

Gent: afbakeningslijn (bron: 

http://www2.vlaanderen.be) 
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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.  

In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan 
binnen welke afbakeningslijn zij de Gentse 
zeehaven wil zien ontwikkelen. Voor 
10 deelgebieden binnen het havengebied 
werden bestemmingswijzigingen en 
inrichtingsvoorschriften opgemaakt. Het gaat 
om nieuwe ruimte voor bedrijvigheid, 
landbouw en natuur. Tenslotte voorziet dit 
RUP in de inrichting van de R4 West en 
Oost als primaire wegen. 

De stedenbouwkundige voorschriften voor 
de bestemmingen van R4 West en Oost zijn 
opgenomen in bijlage. In de verschillende 
startnota’s op microniveau wordt de 
bestemming van het desbetreffende deel 
besproken. In de zones voor infrastructuur 
zijn zowel wegenis, fiets- en voetpaden, 
bovengrondse en ondergrondse leidingen 
én spoorinfrastructuur toegelaten. 

 

Figuur 5: Overzichtskaart plangebieden GRUP 

Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 

Oost en R4 West  

  

Onderstaande deelplannen geven meer uitleg bij de invulling van de deelgebieden, waar relevant 
zullen deze op microniveau meer in detail besproken worden: 

1. Zeehaventerrein Rieme Noord; 
2. Koppelingsgebied Klein Rusland Oost; 
3. Zeehaventerrein Kluizendok en koppelingsgebieden Rieme Zuid, Rieme Oost en Doornzele; 
4. Zeehaventerrein Langerbruggekaai Noord en koppelingsgebied Doornzele kanaalzijde; 
5. Koppelingsgebied Langerbrugge Zuid; 
6. Jachthaven Langerbrugge eiland; 
7. Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord reserve en 

koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel Zuid; 
8. Koppelingsgebied Desteldonk Noord; 
9. Koppelingsgebied Desteldonk Zuid; 
10. Administratief complex Motorstraat. 
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1.2.3 Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2  

De Vlaamse regering heeft op 20 juli 2012 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
zeehavengebied Gent - fase 2 definitief vastgesteld. Deze voorschriften vervangen de voorschriften 
uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA's).  

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de plangebieden.  

 

Figuur 6: Overzichtskaart plangebieden GRUP 

Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2  

1. Koppelingsgebied Klein-Rusland-West; 

2. Koppelingsgebied Zelzate-zuid; 

3. Koppelingsgebied Oostakker-noord; 

4. Koppelingsgebied Langerbrugsestraat-
zuid; 

5. Koppelingsgebied Kerkbrugge-oost; 

6. Koppelingsgebied Doornzele-zuid; 

7. Koppelingsgebied Rieme-noord; 

8. Lourdeshoek-Meulestede 

9. Koppelingsgebied Desteldonk-noord; 

10. Koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-zuid. 

 
Waar relevant zullen deze plangebieden meer 
in detail op microniveau besproken worden. 
 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 21 | 162 

 

1.2.4 GRUP Leidingstraat Zomergem en Zelzate  

Het GRUP werd goedgekeurd op 20/11/2004 en gepubliceerd in het staatsblad op 8/12/2004. Het is 
van kracht sedert 22/12/2004.  
 
In functie van de toename van aardgasverbruik in het Antwerps havengebied en de verhoging van de 
capaciteit van de ondergrondse opslag van aardgas in Loenhout voorziet Fluxys een bijkomende 
aardgastransportleiding naast de bestaande leiding tussen de post in Oostwinkel (Zomergem) en het 
bestaande station in Zelzate ter hoogte van de N49. Op die manier wordt de transportcapaciteit vanuit 
Oostwinkel (toevoer vanuit de VTN-leiding) naar de Antwerpse haven en de opslagplaats in Loenhout 
verhoogd. De bestaande aardgasleiding (diameter 600 mm) vormt op de relatie met Antwerpen een 
bottleneck. 
 
Deze leidingstraat kruist de R4 West ter hoogte van het complex E34 x R4 West in Zelzate. 
 

 

Figuur 7: GRUP Leidingstraat " Zomergem-Zelzate" deelplan 6 

1.2.5 GRUP Vervangen geleiders van Mercator tot Horta (in opmaak) 

Via het hoogspanningsnet vervoert Elia de elektriciteit van de stroomproducenten naar de grote 
industriële verbruikers en naar de distributienetten, zodat zij die tot bij de verbruikers (woningen, 
bedrijven, enz.) kunnen brengen. Om het hoogspanningsnetwerk in België te versterken is een 
vervanging van de geleiders Mercator-Horta nodig  
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Figuur 8 Situering te vervangen geleiders Mercator-Horta (bron: Kennisgeving aug 2015) 
 
Ter hoogte van R4 Oost kruist deze leiding aan de Energiestraat en ter hoogte van R4 West aan het 
ovaal van Wippelgem. 

1.3 ROOILIJNPLANNEN 

Zie microniveau . 

1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

Zie microniveau. 
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1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

 

 

Figuur 9: Beschermde landschappen (bron: www. geo.onroerenderfgoed.be, september 2015) 
 
Er zijn geen beschermde landschappen in de onmiddellijke omgeving van R4 West, R4 Oost en 
doortocht Zelzate. 
 

 

Figuur 10: Beschermde stads- en dorpsgezichten (bron: www. geo.onroerenderfgoed.be, 

september 2015) 
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In de onmiddellijke omgeving van de R4 zijn er volgende beschermde stads-en dorpsgezichten:  

• Hoge Avrijestraat 2: vnl. "Goed ter Avrije" en zijn onmiddellijke omgeving met inbegrip van de 
hoeve Hoge Avrijestraat 3  te Evergem (noordelijke cirkel op figuur) 

• Omgeving van het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Gent (zuidelijke cirkel 
op figuur) 

De beschermde monumenten (zoals bv Goed Ter Looveren) worden op microniveau besproken.  
 
Langs Nederlandse zijde is in Sas van Gent (Westdam) het 17de eeuws onderaards gangenstelsel op 
het v.m. bolwerk Generaliteit nabij en onder de daar van ouds aanwezige molen (de huidige molen 
dateert XIXb) geselecteerd als beschermd monument (http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl). 

1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES (NATURA 2000)  

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die 
aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
 
De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te houden en te 
herstellen. Hiervoor dienen onder meer gebieden (zgn. speciale beschermingszones) afgebakend te 
worden voor het behoud en herstel van de leefgebieden van de vogelsoorten opgenomen in bijlage I 
van de Vogelrichtlijn en van geregeld voorkomende trekvogels. 
 
De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats 
en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten. Voor de instandhouding en het herstel dienen 
onder meer speciale beschermingszones afgebakend te worden voor de habitats opgelijst in bijlage I 
en de soorten in bijlage II. 
 
Er zijn geen Vogelrichtlijngebieden of Habitatrichtlijngebieden in de omgeving van het studiegebied. 
 

 

Figuur 11: Habitatrichtlijngebieden 

(www.geopunt.be, mrt 2016) 
 

 

Figuur 12: Vogelrichtlijngebieden 

(www.geopunt.be mrt 2016) 
 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/107.1/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/107.1/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OO001252/
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/


 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 25 | 162 

 

1.7 VEN-GEBIEDEN 

De natuurlijke structuur in Vlaanderen bestaat in de eerste plaats uit de gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het VEN vormt met haar grote 
aaneengesloten gebieden de ruggengraat van de toekomstige natuurlijke structuur (netwerken) in 
Vlaanderen. Het bestaat uit de Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in 
Ontwikkeling (GENO). 
 
Er zijn in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied geen zones geselecteerd binnen het 
Vlaams Ecologisch Netwerk. 
 

 

Figuur 13: Gebieden van VEN en IVON (www.geopunt.be, mrt 2016) 
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1.8 WATERTOETS 

Onderstaande kaarten geven de verschillende watertoetskaarten weer voor het hele projectgebied. De 
meeste hebben weinig belang voor het project R4WO. Waar er mogelijk wel interferentie is wordt dit 
verder op meso- en microniveau besproken. 
 

 

Figuur 14: Watertoets – erosiegevoelige gebieden (bron: 

www.geopunt.be, jan 2016) 
 

 

 

Figuur 15: Watertoets – grondwaterstromingsgevoelige 

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

 

  

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 16: Watertoets – hellingenkaart (bron: 

www.geopunt.be, jan 2016) 
 

 

 

Figuur 17: Watertoets – Infiltratiegevoelige bodems (bron: 

www.geopunt.be, jan 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 18: Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden 

2014 (bron: www.geopunt.be, jan 2016) 
 

 

Figuur 19: Watertoets – Winterbedkaart (bron: 

www.geopunt.be, jan 2016) 

 

1.9 RELEVANTE MER-STUDIES 

De relevante MER-studies worden besproken op meso- en microniveau. 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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1.10 VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN “VERDUBBELING 
TRACTAATWEG ” D.D. 12/12/2013 

Het MER Tractaatweg N62 werd op 31 januari 2013 aanvaard door de gemeenteraad van Terneuzen. 
Vervolgens werd het bestemmingsplan besproken met de betrokken actoren en partners. Het 
ontwerp-bestemmingsplan werd op 5 juni 2013 gepubliceerd. Dat plan ging vervolgens in openbaar 
onderzoek (tussen 06/06 en 17/07/2013). Parallel werd het MER voorgelegd aan de Commissie voor 
de Milieueffectenrapportage (CieMER) ten behoeve van het verplichte toetsingsadvies. De CieMER 
heeft op 10 oktober 2013 haar positief eindadvies uitgebracht. Daarmee kan het bestemmingsplan 
worden vastgesteld. 
 
Het bestemmingsplan en bijbehorende plankaart werd op 12 december 2013 vastgesteld door de 
gemeente Terneuzen. Op basis daarvan kan de provincie de aanleg van de verdubbeling 
aanbesteden en uitvoeren. 
 

 

Figuur 20: Bestemminsplan Tractaatweg d.d. 12/12/2013 (bron: gemeente Terneuzen – 

www.terneuzen.nl) 
 
Het bestemmingsplan voorziet een brede (grijze) strook met bestemming “Verkeer” waarin de 
ontdubbelde Tractaatweg zal ingepast worden. Aan weerszijden wordt de strook geflankeerd door een 
smalle strook i.f.v. de waterhuishouding (bestemming “Water”). Tegen de Belgische grens wordt aan 
weerszijden van de Tractaatweg een zone ingekleurd met bestemming “Agrarische waarde – Staats-
Spaanse Linies. Deze bestemming is toegekend aan agrarische gronden die zowel landschappelijk 
als cultuurhistorisch en uit oogpunt van natuur waardevol zijn. In grote lijnen wijkt de basisregeling 
voor deze gronden niet af van de regeling voor de bestemming “Agrarisch”, met dien verstande dat bij 
de toepassing van afwijkingsprocedures en wijzigingen steeds de belangen van natuur, landschap en 
cultuurhistorie worden meegewogen. Ook worden deze waarden beschermd door het opgenomen 
aanlegverbod voor het uitvoeren van werken (geen bouwwerken) en werkzaamheden zonder 
omgevingsvergunning. De vergunningsplichtige werken zijn afgestemd op de betrokken waarden, 
zoals o.a. het uitsluitend vergunningsplichtig stellen van het aanbrengen of verwijderen van 
beplantingen in de schootsvelden van de (bestemming Agrarisch met waarden – Staats-Spaanse 
Linies). 
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Figuur 21: Bestemmingsplan Tractaatweg d.d. 12/12/2013 – uitsnede grens met België (bron: 

gemeente Terneuzen – www.terneuzen.nl). 
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

2.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

De R4 West, tussen de A11/N49 en de B402, en de R4 Oost, tussen de A11/N49 en Nederland, zijn 
primaire wegen categorie I die de verbinding vormen tussen de hoofdwegen A11/E34, de A10/E40 en 
de A58 (Middelberg-Bergen op Zoom in Nederland). De R4 Oost, tussen de A11/N49 en de A14/E17, 
is een primaire weg van categorie II en ontsluit de oostzijde van de Gentse kanaalzone naar het 
hoofdwegennet. Een verbinding tussen R4 West en R4 Oost (hier nog t.h.v. Rodenhuize) is 
opgenomen als te onderzoeken primaire weg type II. 
 

 

Figuur 22: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Wegencategorisering (bron Ruimtelijke 

Structuurplan Vlaanderen, gecoördineerde versie 2011)4  

                                                      
4 De te realiseren primaire weg type II tussen de R4 West en Oost is in de figuur nog ingetekend op de locatie van de vroegere 
Rodenhuizentunnel. Bij de 2de herziening van het RSV werd deze geschrapt en vervangen door de Sifferverbinding die veel 
zuidelijker gelegen is (van R4 West thv Ringvaart tot R4 Oost thv Eurosilo).  
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De toekomstige spoorlijnen L204 – doortrekken van de spoorlijn op de oostelijke oever van het kanaal 
Gent-Terneuzen naar Zeeuws-Vlaanderen – en L77 – verbinding tussen Zeebrugge en Antwerpen-
Linkeroever langsheen de A11/E34 – zijn beiden opgenomen als toekomstig te realiseren 
spoorverbindingen.  

2.1.1.1 Principes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de herinrichting van de R4 
West en R4 Oost (N49-Nederland) 

De R4 West en R4 Oost zijn geselecteerd als een primaire weg van categorie I, resp. van de A10/E40 
(Gent) tot de A11/E34 (Zelzate) en van de A11/E34 (Zelzate) tot de grens met Nederland. De 
Tractaatweg in Nederland is geselecteerd als stroomweg en maakt verder de verbinding naar de A58. 
Dit betekent dat de hoofdfunctie van R4 West en R4 Oost (N49-Nederland) bestaat uit verbinden op 
Vlaams niveau met als aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau. 
R4 West en R4 Oost (N49-Nederland) hebben drie specifieke taken te vervullen. 
 
Hoofdtaak: verbinden tussen E40 en N49/A11 
Omdat de maas gevormd door E40 en N49/A11 erg groot is, wordt gekozen om twee noord-
zuidverbindingen te voorzien namelijk N44 (Aalter – Maldegem) en de R4 West. 
 
Eerste aanvullende taak: verzamelen voor het grootstedelijk gebied Gent 
De R4 West verzorgt een verzamelfunctie voor het grootstedelijk gebied Gent naar het 
hoofdwegennet. Voor de ontsluiting van dit gebied werden volgende wegen geselecteerd als primaire 
weg van categorie II: 

• N466; 

• B401; 

• N424; 

• R4 (tussen B402 en Merelbeke). 

Ook enkele secundaire wegen verzorgen bovendien een verzamelfunctie, namelijk N9 en N456. Voor 
deze beide wegen moet een aansluiting worden voorzien op R4 West. 
 
Tweede aanvullende taak: verzamelen voor de poort Gent zeehaven 
De aansluiting van het Kluizendok en het gebied Nest-Langerbrugge op de R4 is een essentiële 
schakel in het functioneren van de zeehaven. 
 
Ontwikkelingsperspectieven voor een primaire weg I 
Gezien het primeren van de gewestelijke verbindingsfunctie zullen op de primaire wegen I alle 
mogelijke maatregelen en ingrepen moeten worden doorgevoerd om deze functie te kunnen 
optimaliseren (herinrichten bestaande erfontsluiting, geen nieuwe toegangen, mogelijkheid voor 
nieuwe tracés en omleidingen om doorstroming te optimaliseren, ...). 
De volgende principes staan bij de inrichting van de primaire wegen I voorop: 

• De uitvoeringsvorm van de primaire wegen I is in principe die van een autoweg of een 
stedelijke autosnelweg. 

• De ontwerp-snelheid is 100 km of lager (kleinere bochtstralen, steilere hellingen). 

• De afstand tussen aansluitingen kan beperkt worden tot 3 tot 5 km. 

• De filekans is kleiner dan 5%. 

• De afstand tussen aansluitingen is kleiner dan bij hoofdwegen; 3 tot 5 km voor een stedelijke 
autosnelweg, en kleiner bij een autoweg. 

• Enkel gemotoriseerde weggebruikers zijn op primaire wegen toegelaten. 

• Verkeer wordt gereguleerd op de kruispunten, deze zijn ongelijkvloers of met 
verkeerslichtenregeling uitgevoerd; eventueel rotonde of voorrangsregeling. 

• Er wordt geen rechtstreekse toegang tot particulier terrein voorzien. 
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• Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid (vanaf langsgracht of zijberm) van 30 m 
buiten de stedelijke gebieden en desgevallend de kernen van het buitengebied. Deze breedte 
moet zo strikt mogelijk worden nageleefd. Bouw- en gebruiksvrije stroken zijn stroken waarop 
een erfdienstbaarheid rust. Alle gebruik van deze stroken mag de latere invulling ervan voor 
lijninfrastructuur niet verhinderen. De concrete reglementering voor een specifieke bouw- en 
gebruiksvrije strook dient in een RUP of verordening geregeld te worden. 

•  In vele gevallen zullen wegen, die worden geselecteerd als primaire weg I, wegens 
bestaande erffuncties en belasting met lokaal verkeer moeten omgebouwd worden naar een 
2x1 autoweg met parallel rijbanen voor erffuncties en lokaal verkeer. 

2.1.1.2 Principes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de herinrichting van de R4 
Oost (E34 – Eisenhowerlaan) 

De R4 Oost is van N49 tot E17 als een primaire weg van categorie II geselecteerd. Het te 
onderzoeken deel in kader van deze studie loopt tot de Eisenhowerlaan. 
Primaire wegen II zijn wegen die een verzamelfunctie hebben voor gebieden en/of concentraties van 
activiteiten van gewestelijk belang. In de grootstedelijke gebieden, de zeehavens en de internationale 
luchthaven Zaventem verzorgen de primaire wegen II met meerdere aansluitpunten de verbinding met 
de hoofd- of primaire wegen I. Voor de regionaalstedelijke gebieden, de kleinstedelijke gebieden en 
de stedelijke en economische netwerken van ten minste Vlaams niveau verzorgen de primaire wegen 
II de verbinding naar het hoofdwegennet of naar een primaire weg I.  
Het betrokken deel van de R4 Oost is een primaire weg II van het type 1. Dit betekent dat deze weg 
binnen een grootstedelijk gebied of een poort de verbindings- en verzamelfunctie verzorgt voor het 
geheel van het stedelijk gebied of de poort. 
 
Verzamelfunctie 
R4 Oost verzamelt al het verkeer uit de oostelijke haven en uit verschillende kernen en gehuchten. 
 
Verbindingsfunctie 
R4 Oost verbindt: 

• de oostelijke zijde van de haven met het hoofdwegennet (N49 en E17); 

• Zelzate met Gent. 

Ontwikkelingsperspectieven voor een primaire weg II 
De inrichting moet vertrekken van een volledige scheiding van verkeerssoorten. De uitvoeringsvorm 
is die van een autoweg of een weg met gescheiden verkeersafwikkeling. 
De volgende principes staan voor de inrichting van de primaire wegen II voorop: 

• Regulering van het verkeer op alle "kruispunten": voorrangsweg, verkeerslichten, 
ongelijkvloers of rotonde; 

• Geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein (geen nieuwe kruispunten en 
dwarsverbindingen, afwikkeling gebeurt via ventwegen op bestaande kruispunten);  

• Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid buiten de stedelijke gebieden van 30m 
vanuit de as van de weg. Deze breedte moet zo strikt mogelijk worden nageleefd (nu wordt 
30m vanaf de buitenkruin van de gracht gebruikt als bouwvrije zone); 

• In vele gevallen zullen wegen, die worden geselecteerd als primaire wegen II wegens 
bestaande erffuncties en gemengde verkeersafwikkeling, moeten omgebouwd worden zodat 
scheiding van verkeerssoorten mogelijk is. 

2.1.2 Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen  

Het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) werd op 10 december 2003 door de 
Provincieraad definitief vastgesteld. Op 18 februari 2004 keurde de Vlaamse regering het goed. Op 24 
maart 2004 is het PRS in werking getreden. 
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Figuur 23: Selectie van de secundaire wegen (bron: ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen). 5 
 
Aanvullend op de selectie die in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen is opgenomen, selecteert 
de provincie volgende assen als secundaire wegen;  
 
N458, van R40 tot N456 (Zeeschipstraat) en N456, van N458 (Wiedauwkaai) tot Evergem 
(Brielken) 
Motivatie en/of aandachtpunten:  

• grootstedelijke verzamel- en verbindingsfunctie; o.m. verzamelen verkeer van voorstadskern 
Evergem, regionaal bedrijventerrein Durmakker en hoofddorp Sleidinge, naar grootstedelijk 
gebied en hoger wegennet; 

• label 'hoofdinvalsweg' vanaf R4 tot R40 (Zeeschipstraat en Wiedauwkaai), met bijkomend 
label 'secundaire havenweg' voor Zeeschipstraat (N456). 

N449-noord van A11/N49 (Zelzate) tot Rechtstro (Wachtebeke):  
Motivatie en/of aandachtpunten:  

• verzamelen (sub)regionaal verkeer uit noordwestelijk deel van het Noordelijk 
Openruimtegebied, in het bijzonder het hoofddorp Wachtebeke, enkele woonkernen naar de 
haven en naar het hogere wegennet, en van het 'toeristisch-recreatief knooppunt op 
provinciaal niveau' Puyenbroeck, naar het hogere wegennet; 

• aandacht voor leefbaarheid in de doortocht van Wachtebeke.  

                                                      
5 De Ledestraat-Statiestraat en Vaartstraat-Gentstraat-Ledestraat-Doorsteek-Ertveldesteenweg-Eeklostraat zijn 
geselecteerd als secundaire weg type II. Aan de wijze waarop en het functioneren van deze wegen zijn 
voorwaarden gekoppeld gerelateerd aan het al dan niet behouden van de op- en afritten op de A11/N49/E34. 
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N458- N448- R4: 'secundaire kam' met wegvakken  
• knooppunt 5 R4 West tot N458; 

• N458, van Kluizendorpstraat tot centrum Ertvelde (N448); 

• N448, van centrum Ertvelde tot A11/N49; 

• paralleltracé A11/N49, tussen N448 en R4 (Zelzate-west); 

• min. wegvak R4 te Zelzate-west tussen N448 (Asseneedsesteenweg) en knooppunt 1 R4 
West. 

Motivatie en/of aandachtpunten: 

• zowel met als zonder aansluiting op het hogere wegennet (nog te bepalen in het kader van 
streefbeeldstudie en MER voor A11/N49); 

• verzamelen van verkeer uit het noordoostelijk deel van het Westelijk Openruimtegebied naar 
het hogere wegennet; 

• cf. streefbeelden voor R4 en A11/N49; 

• nog nader te bepalen aansluiting op R4 in Zelzate-west (+/- t.h.v. Assenedesteenweg), 

• met bijzondere aandacht voor leefbare doortocht te Ertvelde. 

De provincie formuleert onder meer volgende items onder de ontwikkelingsvisie voor de deelruimte 
“het Oost-Vlaams Kerngebied”. De R4 wordt uitgebouwd als grootstedelijke verdeelweg. Knooppunten 
van openbaar vervoer met de R4 vormen belangrijke locaties voor regionale bedrijvigheid. Het 
openbaar vervoersnetwerk en de radiale verzamelwegen moeten dan ook optimaal aansluiten op R4-
openbaar vervoersknooppunten.  
De regionale bedrijvigheid wordt gesitueerd op goed bereikbare locaties. De voorkeur gaat uit naar 
locaties op knooppunten van openbaarvervoersassen met de R4. 

2.1.3 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: 

• De kleine en de grote stadsring verdelen het verkeer op respectievelijk stedelijk en 
grootstedelijk niveau. De stadsboulevard verbindt de steenwegen en buurten van de kernstad 
met een groene nieuwe inrichting. De R4 als grootstedelijke ringweg en groene ring heeft 
dezelfde verbindende functie voor de lobben van de randstad en diverse stedelijke 
groengebieden. 

• De grote ring R4 heeft een verdeelfunctie van grensoverschrijdend, grootstedelijk niveau. 
Deze ring definieert een binnen- en een buitenkant van de stad. 

• Structuurbepalende onderdelen van de ruimtelijke groenstructuur zijn onder meer de te 
beschermen en versterken natuurgebieden in de groene ring, een kralenketting van natuurlijke 
en recreatieve groengebieden langsheen R4 en de zuidelijke Ringvaart; 

• Langs de beide armen van R4 wordt voorgesteld een ‘havenstamlijn’ met aangepaste, 
busverbindingen of op termijn met een lightrail verbinding uit te bouwen tot in Zelzate (vervoer 
op maat na opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de havenzone). 

• R4 is de verbindende, verzamelende en verdelende weg voor het autoverkeer op Vlaams 
regionaal, haven- en stedelijk niveau. Deze grootstedelijke ring is gekoppeld aan verschillende 
hoofdwegen (N49/A11, E17, E40) enerzijds en via drie hoofdverzamelwegen (B401, 
Drongensesteenweg en Vliegtuig/Afrikalaan) aan de stadsboulevard R40 anderzijds. R4 West 
wordt als primaire weg type I en grootstedelijke verdeelweg uitgebouwd, R4 Oost wordt als 
havenverdeelweg sterk opgewaardeerd. R4 wordt daarom zowel ten noorden van de stad 
(met een volwaardige Sifferverbinding) als ten zuiden (met afwerking van het vak Zwijnaarde-
Melle) gesloten. De R4 heeft dus op grootstedelijk niveau vooral tot doel het verkeer tussen 
de deelgemeenten en stadsdelen op te vangen, verkeer dat nu gedeeltelijk op het 
tussenliggende en onderliggende wegennet zit en ook gedeeltelijk op de stadsring R40.  

• Een bijzonder aspect in dit hoogste niveau van de wegenstructuur is de invloed en de opvang 
van de Westerscheldeoeververbinding (WOV) bij Terneuzen. Volgens het officiële 
Nederlandse en Zeeuwse standpunt is dit een regionale verbinding op Zeeuws en Oost-
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Vlaams niveau; daartoe worden de ontsluitende wegen met een 2x1- profiel aangelegd. 
Veelgehoord in het Gentse is echter de inschatting en vrees dat deze tunnel en verbinding in 
de praktijk al snel zullen uitgroeien tot een internationale verbinding tussen Rotterdam en de 
Chunnel (buiten de flessenhals van de Antwerpse Ring om) en dat de ontsluitende wegen in 
Zeeland dan snel zullen worden aangepast aan het bredere profiel van de tunnel zelf, met 
sterk verhoogde verkeersdruk op het wegennet in Gent als gevolg. Hiertegenover dient er op 
gewezen dat de aantakking van de WOV (Westerschelde Oever Verbinding) in Vlaanderen 
bewust beperkt wordt gehouden door het behoud van Tractaatweg tussen de Nederlandse 
grens en Zelzate en de aanleg van de nieuwe tunnel op het einde van Tractaatweg op een 
2x1-profiel, waardoor een stevige filter aanwezig is die Vlaanderen zelf in de hand heeft. 
Daarenboven kan logischerwijze verwacht worden dat op termijn (eens de zogenaamde AX-
verbinding tussen N49 en N31/E40 in Brugge, voorzien in het RSV, is aangelegd) een deel 
van het WOV-verkeer dat op een haven gericht is vanaf Zelzate langs N49 en 
Zeebrugge/Brugge de snelste weg langs A18 richting Calais/Chunnel zal nemen. Indien, 
ondanks deze beide elementen, het doorgaande internationale verkeer op Gents grondgebied 
op termijn toch sterk zou toenemen en de draagkracht van bepaalde wegvakken en 
(woon)omgevingen zou overschrijden, is het wenselijk de opvang ervan langs de oostelijke 
kant van Gent (Sifferverbinding, Eisenhowerlaan en de knooppunten in Destelbergen (E17) en 
Merelbeke (E40)) te organiseren. Vanaf de Sifferverbinding wordt hierlangs immers op een 
korte manier, zonder enige woonkern te belasten en op daartoe uitgeruste weg aangesloten 
op het internationale wegennet richting Frankrijk (E17). 

• In het ruimtelijk structuurplan van 2003 is geen visie opgenomen omtrent het gebruiken van 
spoorlijn L204 voor personenvervoer. 

In de ontwerp-uitwerkingsnota “Ruimte voor Gent” is volgende tekst opgenomen i.v.m. de R4: 
R4 als gesloten zuivere ringweg 
De toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer is een derde belangrijk mobiliteitsnetwerk. 
Conform het concept om de stedelijke omgeving selectief en gestuurd toegankelijk te maken 
voor gemotoriseerd verkeer, vereist deze stad een zuiver en leesbaar hoofdwegennet voor 
gemotoriseerd verkeer. Dit start met het uitzuiveren van het hoofdwegennet. De R4 vormt een 
ringvormige hoofdverdeelweg rond de stad met twee parallelle hoofdverbindingen langsheen 
het havengebied. In het noorden van de stad wordt de ring gesloten zodat R4 Oost en R4 
West op een vlotte manier met elkaar verbonden zijn. De bijzondere uitdaging van deze 
verbinding situeert zich in het verzoenen van de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer 
en het creëren van kwalitatieve leefcondities voor Meulestede en Muide. 
Vertrekkend vanuit een gesloten ringstructuur haakt deze hoofddrager voor gemotoriseerd 
verkeer aan op het internationale verkeersnetwerk dat in Gent bestaat uit de aansluiting met 
E40 en E17. Vooral deze laatste dient sterk te worden geoptimaliseerd. Het kwalitatief 
faciliteren van het trans internationale verkeer in oost-westelijke richting zonder daarbij het 
stedelijk weefsel aan te tasten en doorsnijden, dat moet een uitgangspunt vormen. Want 
vanuit de algemene ambities en doelstelling binnen deze structuurvisie is het ondenkbaar om 
de wijken Gentbrugge en Ledeberg ook voor de lange termijn te laten kreunen onder de lasten 
van het internationale verkeer. De pasklare oplossing voor dit bijzondere segment is geen 
onderdeel van deze structuurvisie, doch claimt deze structuurvisie de enorme ruimte die deze 
internationale infrastructuur opeist terug om het stedelijke littekenweefsel te herstellen en de 
wonde in Gentbrugge en Ledeberg te laten helen. Hiervoor is bijkomend onderzoek nodig. 

2.1.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Evergem  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Evergem werd goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 1 februari 2007, met inachtneming van 
een aantal overwegingen en onder meer de uitsluiting van: 

• de optie om op middellange termijn een lokaal bedrijventerrein ten oosten van de R4 (nabij 
Kerkbrugge/Langerbrugge) te voorzien uit het richtinggevend en bindend gedeelte; 

• de optie om een commerciële link tussen Rieme en Ertvelde te realiseren uit het 
richtinggevende en bindende gedeelte.  

Het goedkeuringsbesluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2007.  



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 37 | 162 

 

 
In het structuurplan zijn onder meer volgende aspecten opgenomen: 

• Alle verkeer dat op het grondgebied van de gemeente Evergem gegenereerd wordt, dient zo 
snel mogelijk naar het hogere wegennet, nl. de E34 Zeebrugge- Antwerpen en R4 Ring om 
Gent, afgeleid te worden. Zo kan de drukte en de hinder op het lokale wegennet beter 
beheerst worden. Hierbij wordt er uitgegaan van het principe van de scheiding van 
verkeerssoorten op het onderliggende wegennet. Daartoe worden er afzonderlijke routes 
voorzien voor het haven- en het dorpenverkeer naar het hogere wegennet toe.  

• Het bedrijventerrein Rieme-noord krijgt een nieuwe aansluiting op de R4, die verbonden wordt 
met de Bombardementstraat. Op korte termijn zal de ontsluiting plaatsvinden zuidwaarts via 
de omgelegde havenweg (N474) en de voorlopige aansluiting op de R4 aan de Hoogstraat. 
De definitieve aansluiting op de R4 is voorzien via het nog aan te leggen Ovaal van 
Wippelgem. 

• Het Kluizendokterrein wordt ontsloten via de omgelegde havenweg (N474) en het Ovaal van 
Wippelgem op de R4. 

• Goederenspoorlijn L55 dient opgewaardeerd te worden en voor personenvervoer gebruikt 
worden tussen Gent en Zelzate met haltes in Zelzate, Rieme, Kluizen, Kerkbrugge, 
Wondelgem, Muide en Gent. 

• Spoorlijn L58 dient verder uitgebouwd worden (heropening en opwaardering stations). Hier is 
intussen werk van gemaakt.  

2.1.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zelzate werd goedgekeurd op 11 oktober 2007. 
 
In het structuurplan zijn onder meer volgende aspecten opgenomen.  

• In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de realisatie van een lokaal bedrijventerrein 
aansluitend bij de KMO zone van Assenede aangeduid. Deze locatie biedt kansen omwille 
van de reeds bestaande ontsluiting en de geplande aansluiting naar de R4 via de nog aan te 
leggen parallelweg. 

• De zone nabij de R4 wordt ontwikkeld als nieuw recreatiegebied in functie van de 
openluchtsportaccommodatie. Het gebied voorziet in de nodige ruimte om de herlocatie van 
een aantal terreinen uit het centrum naar de rand mogelijk te maken. De herlocatie moet 
tevens de mogelijkheid bieden om de uitbreidingsbehoeften van de sportclubs op te vangen. 
Hiervoor is de opmaak van een RUP noodzakelijk teneinde een optimaal ruimtegebruik na te 

streven.6  

2.1.6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wachtebeke 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wachtebeke werd gepubliceerd op 14 
september 2009. 
 
Het Kloosterbos is een nog bestaand grootschalig boscomplex ter hoogte van de knoop R4 x N49. 
Wachtebeke wenst dit boscomplex verder uit te bouwen en de intrinsieke waarde te versterken.  
Net ten noorden van de N49/E34 blijft het bestaande industrieterrein ‘Kloosterbos’ behouden. Het 
totale industrieterrein heeft een oppervlakte van ca. 12 hectare. Aandachtspunten voor het beheer van 
het bestaande industrieterrein zijn de landschappelijke inpassing (zoveel mogelijk beperken van 
verstoring van het Kloosterbos) en de waterhuishouding.  
 
De groenbuffer langs de R4 Oost (gedeeltelijk op het grondgebied Gent) is een ruimtelijke component 
van de gewenste ruimtelijke structuur van de beboste overgangszone.  

                                                      
6 De gemeente Zelzate is momenteel gestart met de opmaak van dit RUP. 
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2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Verschillende ruimtelijke ontwikkelingen zullen de verkeersstromen in de omgeving van de R4 doen 
wijzigen. Op grote schaal gaat het voornamelijk over de verdere ontwikkelingen van bedrijventerreinen 
(haventerreinen, regionale bedrijventerreinen en lokale bedrijventerreinen) en woonontwikkelingen in 
Evergem en Gent. De belangrijkste ontwikkelingen worden in de startnota’s micro en meso verder 
besproken. 
 
Het masterplan Darsen voorzien in een reconversie van het havengebied tussen het Sifferdok en het 
Grootdok om meer en grotere watergebonden percelen te kunnen aanbieden. 

 

Figuur 24: Masterplan Darsen (bron: Haven van Gent) 
 
Het kluizendok is volop in ontwikkeling. Het dok is geopend in 2010 en biedt ruimte voor 600ha aan 
bedrijventerrein. Sindsdien zijn reeds enkele bedrijven komen vestigen. Er is echter nog ruimte voor 
een verdere invulling. Onderstaande luchtfoto geeft de huidige situatie van de invulling van het 
Kluizendok weer. 
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Figuur 25: Luchtfoto Kluizendok (www.geopunt.be, luchtfoto 2015) 

2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

Zie microniveau. 

2.4 VLM KOPPELINGSGEBIEDEN 

Op 24 februari 2006 heeft de Vlaamse regering het planprogramma “Gentse Kanaalzone-
Koppelingsgebieden fase 1“ van de VLM goedgekeurd, op 20 juli 2012 werd fase 2 goedgekeurd.  
 
Dit inrichtingsproject bevat verschillende inrichtingsplannen die betrekking hebben op de zestien 
koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Deze inrichtingsplannen worden volledig ontwikkeld en 
uitgevoerd volgens de visies en de krachtlijnen die vooropgesteld worden in het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening zeehavengebied Gent/ inrichting R4-oost en R4-west' en het RUP 
'Afbakening zeehavengebied Gent, fase 2'. Zij worden ingericht als koppelingsgebieden tussen de 
haven en de woonkernen en zullen een belangrijke bufferende functie hebben. De precieze invulling 
wordt per gebied geconcretiseerd in de inrichtingsplannen. 
 
De stand van zaken staat hieronder opgelijst (bron: website 
www.vlm.be/projecten/paginas/Gentse_Kanaalzone-koppelingsgebieden_fase_1_en_fase_2.aspx dd 
30/03/2018): 
Koppelingsgebieden fase 1: 

• IP Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid: Inrichtingswerken volledig uitgevoerd en 
definitief overgedragen aan de partners. 

• IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord: Het eerste deel van de werken werd uitgevoerd in 
2016. De komen die niet vlot groeiden, werden in december 2017 vervangen. 

• IP Langerbrugge-Zuid: Op 5 februari 2018 startte de uitvoering met een aantal 
voorbereidende werken. Vanaf mei 2018 start de aannemer met werken aan de 
waterhuishouding, de paden, natuurzones en de aanleg van de speelzone. 

• IP Doornzele-Kanaalzijde: In 2018 worden de werken afgerond. 

• IP Sint-Kruis-Winkel-Zuid: De inrichtingswerken starten nog voor de zomer 2018. 

Kluizendok 

http://www.vlm.be/projecten/paginas/Gentse_Kanaalzone-koppelingsgebieden_fase_1_en_fase_2.aspx
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Koppelingsgebieden fase 2: 

• IP Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid: 2018: Uitvoering deel 1, samen met dossier 
Langerbrugge-zuid. Voor het tweede deel van de werken wordt ingezet op grondverwerving 
en de opmaak van het technisch ontwerp. 

• IP Rieme-Noord: Grondverwerving en technisch ontwerp. 

https://www.vlm.be/nl/projecten/paginas/Kerkbrugge-Oost_en_Doornzele-Zuid.aspx
https://www.vlm.be/nl/projecten/paginas/Rieme-Noord.aspx
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE PLANNINGSCONTEXT 

3.1 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2013 

In het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen worden 5 strategische doelstellingen geformuleerd:  
 
Het Mobiliteitsplan Vlaanderen is de leidraad voor toekomstige beslissingen over mobiliteit in 
Vlaanderen. Het informatieve gedeelte lijst de uitdagingen op waarvan de Vlaamse overheid extra 
werk moet maken. Het richtinggevende gedeelte bevat de beleidskeuzes waarmee de Vlaamse 
overheid de mobiliteit in Vlaanderen concreet vorm wil geven. Het plan legt concrete doelstellingen 
vast. 
 
Volgende strategische doelstellingen worden opgenomen:  

• De bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een selectieve wijze 
waarborgen.  

• Iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid geven zich te verplaatsen met oog op de 
volwaardig deelname van eenieder aan het maatschappelijk leven.  

• De verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het 
aantal verkeersslachtoffers.  

• De verkeerleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van de ontwikkeling van de 
mobiliteitsintensiteit. 

• De schade aan natuur en milieu terugdringen onafhankelijk van de ontwikkelingen van de 
mobiliteitsintensiteit. 

Daarnaast werden ook onderstaande operationele doelstellingen opgenomen in het richtinggevend 
gedeelte van het ontwerp-mobiliteitsplan Vlaanderen 2013: 

• Samenhang en robuustheid van het transportsysteem verbeteren (OD1); 

• Gebruikerskwaliteit van de modale netwerken verhogen (OD2); 

• Efficiënt en veilig gebruik van het transportsysteem (OD3); 

• Milieuvriendelijker en energie-efficiënter maken van het transportsysteem (OD4). 

Aansluitend op de analyse van de kritische succesfactoren, volgt in het ontwerp-mobiliteitsplan ook 
een actieplan. Dit actieplan is opgesplitst in verschillende actiedomeinen. Onder ‘Actiedomein 2: 
Efficiënt verknopen, optimaal benutten en selectief versterken van modale netwerken’ wordt melding 
gemaakt van de fietssnelwegen (onder actielijn 6: Fijnmazigheid van de netwerken verhogen) alsook 
van de ‘Missing Links’ (onder actielijn 8: Missing links en bottlenecks in hoofdinfrastructuurnetwerken).  
 
De R4 West staat aangeduid als een missing link (kruispunten herinrichten, ongelijkvloerse 
aansluitingen bouwen, fietsstroken wegwerken). 

3.2 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK (TEN-T)  

Het Trans-Europese Transportnetwerk is een netwerk van snelwegen, waterwegen en 
spoorverbindingen over de Europese lidstaten heen met de bedoeling de Europese cohesie en interne 
markt te versterken. Lidstaten die aan dit netwerk werken, kunnen hiervoor subsidies krijgen. 
 
R4 West is opgenomen in dit netwerk tussen de E40 en de E34. De richtlijnen voor TEN-T wegen 
houden onder andere strengere veiligheidseisen voor tunnels in. 
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Figuur 26: TEN-T in Vlaanderen (bron: AWV) 

3.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Vanaf 1 april 2016 ging de kilometerheffing voor vrachtwagens (>3,5 ton) in voege. R4 West én R4 
Oost maken deel uit van de tolwegen, R4 Oost wordt echter momenteel op tarief nul euro gezet. 
 

 

Figuur 27 Kilometerheffing vanaf 1 april 2016 (bron: viapass.be) 

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUCTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

In kader van Interreg IVA werd een studie uitgevoerd voor de afstemming van de 
Verkeerinfrastructuur in Nederland en België in de omgeving van het kanaal Gent-Terneuzen. 
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Het doel van de studie is het onderzoeken van de verkeersstromen in de kanaalzone, om aan de hand 
van de resultaten vervolgens aanbevelingen te formuleren voor de verdere uitwerking van het 
wegennet in de Kanaalzone. 
Het provinciaal verkeersmodel van Oost-Vlaanderen werd hiervoor gecombineerd met het 
Nederlandse Regionaal Model Zuid. Er werden verschillende scenario’s uitgewerkt met de focus op de 
ontwikkeling van het Raamplan R4WO met enkele varianten (knip Drogenbroodstraat, 
Sifferverbinding, zuidelijke havenring…). Doordat tijdens het proces van het project R4WO enkele 
knopen afwijken van het raamplan moet voorzichtig omgesprongen worden met het overnemen van 
conclusies uit deze studie. 
 
Een aantal van de conclusies zijn relevant voor de verdere ontwikkeling van R4 West en Oost. 
Hieronder de opvallendste conclusies overgenomen uit de nota: 

• W9 (ingegeven als 2 rotondes volgens Raamplan 1999): Er zijn verliestijden tot ruim 1 minuut 
komende Zelzate naar knoop W9. Bij een eventuele zuidelijke havenverbindingsweg wordt 
deze verliestijd ruim 3 minuten. Om verliestijden hier verder te beperken wordt voorgesteld 
ook (een deel van) de overige verkeersstromen op maaiveldniveau conflictvrij te laten 
verlopen. 

• O1 volgens Raamplan: Verliestijden nergens langer dan 30s. 

• O2 volgens Raamplan: Verliestijden tot 5 minuten en meer. Er wordt voorgesteld een nieuw 
ontwerp te zoeken waarbij meer belang gehecht wordt aan de relatie tussen R4 en N49 
komende van Antwerpen. 

• O9 volgens raamplan: Verliestijden tussen 1 en 5 minuten. Een volwaardige 
verkeerswisselaar wordt hier aanbevolen. 

• Voor enkele andere knopen (W8, O5, O6bis) werden nergens verliestijden groter dan 30s 
waargenomen in het model. 

De knoop R4 x Zeeschipstraat en R4 x R4-Eisenhowerlaan worden als knopen met een belangrijke 
impact op de globale verkeersafwikkeling aangeduid. 
Zolang de Sifferverbinding niet gerealiseerd wordt, treedt er geen duidelijkere verdeling van verkeer 
op R4 West en R4 Oost op.  
 
De studie Doorgaand vrachtverkeer Zelzate – Sas van Gent is in de inventarisatie van de huidige 
situatie opgenomen. Uit deze studie blijkt dat een groot aandeel vrachtverkeer door Zelzate 
(Kanaalstraat) rijdt dat alternatieven heeft via R4 West, R4 Oost en de N49/E34. In Sas van Gent is 
het probleem minder groot maar zijn ook de alternatieve routes beperkter. Op basis van deze 
conclusies werden diverse maatregelen uitgewerkt om doorgaand vrachtverkeer beter te sturen. 

3.5 VISIE M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR 

3.5.1 Visie Infrabel 

Spoorlijn L77 en L204 zijn ingeschreven in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  
 
Spoorlijn L204 is de goederenspoorlijn tussen Gent en Terneuzen en bestaat reeds tussen Gent en 
Arcelor Mittal, deels als enkel spoor.  
Voor de doortrekking van de lijn naar Terneuzen was destijds een reservatiestrook ingetekend op het 
gewestplan. Bij opmaak van het GRUP “Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 
West) is een deel van deze reservatiestrook vervangen door de bepalingen van het GRUP (o.a. zone 
knopen O1/O2/O3 en omgeving Arcelor Mittal). Voor het resterende deel blijft de reservatiestrook van 
kracht. 
Voor de L204 is enerzijds een tracé ingetekend op de vroeger NGI-kaart en anderzijds al een meer 
gedetailleerde intekening opgemaakt in het kader van de rooilijnenstudie voor de R4 West en Oost 
(die als basis diende voor het GRUP).  
Bij de uitwerking van het project dient rekening te worden gehouden met een elektrificatie van die lijn 
alsook een verdere ontdubbeling van het spoor vanaf knoop O6bis, zeker tot aan de link met de 
spoorlijn L77 (cf. verder). Voor het gedeelte verder richting Nederland / Terneuzen dient dit nog verder 
uitgeklaard. 
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Infrabel heeft weet van de wens bij derden (o.a. Vlaanderen, Zelzate, Gent en het Havenbedrijf Gent) 
om deze goederenspoorlijn voor personenvervoer in te zetten. Het antwoord op een parlementaire 
vraag van 03/12/20147 over de planning en kosten hiervan, geeft onder andere aan dat de exploitatie 
van deze lijn voor personenvervoer niet rendabel is en een hoge investeringskost vergt. Een gebruik 
voor personenvervoer zou o.a. de aanleg van haltes e.d. vergen (cf. nota op meso niveau). 
 

 

Figuur 28: Lange termijn visie Infrabel: 

doortrekking spoorlijn L204 en bijkomende 

spoorlijn L77 

 

Figuur 29: Ontwerp toekomstige spoorlijn 

L204 Gent-Noord – Axel (bron: Infrabel, juni 

2015) 
 
Spoorlijn L77 is een toekomstige spoorlijn die de havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen met 
elkaar verbindt en dit door middel van een nieuwe spoorlijn langs de N49. Door Infrabel zijn hier 
indicatief al enkele lijnen uitgezet maar dit tracé heeft – behoudens de reservatiestrook langsheen de 
N49 – verder nog geen juridische waarde. 
Voor de realisatie van deze lijn is nog geen concrete timing bekend. Wel is gekend dat de tak vanaf de 
aantakking met spoorlijn L204 richting Antwerpen meer prioriteit kent dan de tak richting Zeebrugge. 
Reden hiervoor is dat bij realisatie van deze tak inclusief de aansluiting op de bestaande spoorlijn 
L204, goederentreinen al via Gent kunnen omgeleid worden en dit een ontlasting betekent van andere 
lijnen. 
De aansluiting van de spoorlijn L77 op de spoorlijn L204 is schetsmatig al ingetekend door Infrabel. 
Gewestplanmatig zijn hier echter nog geen voorzieningen getroffen (geen reservatiestrook, noch 
GRUP of dergelijke).  
De tak richting Zeebrugge vergt een tunnel onder het kanaal door. 
 

                                                      
7 Schriftelijke vraag “Spoorlijn 204 Gent-Dampoort – Arcelor Mittal / Zelzate – stand van zaken” van Valerie Taeldeman aan 
minister Ben Weyts nr.366 (2014-2015) 
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Figuur 30: Voorlopig tracé L77, incl. verknoping met L204 (bron: Infrabel, juni 2015) 
 
Spoorlijn 55 is de spoorlijn tussen Wondelgem (Gent) en Terneuzen. De lijn takt af van spoorlijn 58 
(Gent – Eeklo) in Wondelgem en loopt via het Gentse havengebied naar het noorden. Ook bij deze lijn 
moet rekening worden gehouden met een ontdubbeling hiervan. 
 
Spoorwegovergangen:  
Ongevallen aan overwegen vermijden kan het best door het afschaffen van de fysieke kruising tussen 
het spoor en de weg. Minder overwegen heeft ook voordelen vanuit het oogpunt van exploitatie. 
Infrabel streeft daarom algemeen, en waar het kan, naar het wegwerken van bestaande overwegen 
en ze te schrappen of te vervangen door bv. een brug of tunnel. Dit gebeurt steeds in nauw overleg 
met de lokale overheden en de omwonenden. Sinds 2015 is dit proces intensief lopende. 

3.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

Op 8 februari 2013 keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse Spoorstrategie goed. De kern van de 
strategie is dat de reiziger centraal staat en dat gezorgd wordt voor een stipt, betrouwbaar aanbod 
voor personen en goederen. Daarvoor zijn er 51 prioritaire projecten geselecteerd. 
 
De uitbouw van een GEN-netwerk rond Gent, waarvan lijn 58 Gent-Eeklo – (Maldegem) en lijn 204 
Gent-Zelzate deel van uitmaken, wordt vermeld als één van de prioritaire missing links wat betreft het 
personenvervoer. Beide spoorlijnen zijn tevens opgenomen in de lijst van Vlaamse prioritaire 
spoorprojecten, die bezorgd werd aan de federale minister bevoegd voor het spoor. 
 
Verder wordt ook gesteld dat het programma voor afschaffen van overwegen moet verder gezet 
worden. Het streefdoel van 15 equivalentdoden per jaar aan overwegen in 2015 moet dalen tot 10 
equivalentdoden in 2025. Dit is belangrijk voor Vlaanderen aangezien uit de inventaris van Infrabel 
blijkt dat ca. 80% van de overwegen met het hoogste ongevalsrisico in het Vlaamse Gewest zijn te 
situeren. Bij het afschaffen van overwegen moet een alternatief worden voorzien opdat dat de zwakke 
weggebruikers (voetgangers en fietsers) geen omwegen moeten maken. 
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Het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering voorziet dat het investeringsplan van Infrabel 
rekening zal houden met de prioriteiten van de Vlaamse spoorstrategie8. In dit kader hecht de 
Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de financiering 
van de strategische spoorweginfrastructuren. Ze keurt de invulling van de Vlaamse spoorprioriteiten 
en de bijkomende financiering van 100 miljoen euro cofinanciering goed. Lijn 204 is één van de 
geselecteerde prioritaire projecten. 

3.5.3 Visie ProRail m.b.t. lijn L204 

Op dit moment wordt door ProRail samen met Zeeland Seaports een capaciteitsanalyse van het 
bestaande spoor L204 uitgevoerd. Daarbij worden de prognoses gehanteerd zoals die zijn 
opgenomen in het rapport “Verkenning verbetering spoorontsluiting Kanaalzone Gent Terneuzen” van 
Movares. Eind april 2016 worden de eerste resultaten hiervan verwacht. De uitkomst zal 
medebepalend zijn of de aanleg van een nieuwe spoorlijn Kanaalzone Gent-Terneuzen (dit is de 
doorgetrokken lijn L204) opportuun is. Deze uitkomsten zullen in het zogeheten MIRT overleg met het 
ministerie van I&M in het najaar van 2016 worden besproken. 
 
Zie ook 3.11.10 

3.5.4 Visie Provincie Zeeland m.b.t. lijn L204 

Op Nederlands grondgebied is het doortrekken van de lijn L204 niet voorzien op korte termijn. Het 
staat ook niet ingeschreven in de beleidsdocumenten. De provincie Zeeland is evenwel voorstander 
van de doortrekking naar de Axelse vlakte en het medegebruik ervan door personenvervoer. De 
provincie verwijst daarvoor naar de MKBA die hiervoor werd opgemaakt. Die quickscan-MKBA 
“Spoorverbinding Kanaalzone Gent – Terneuzen” (opgemaakt in juli 2015) concludeert dat de 
maatschappelijke baten op korte termijn niet opwegen tegen de maatschappelijke kosten: er wordt 
een baten-kostenverhouding bekomen van 0,7 voor de basisvariant. Op langere termijn, wanneer een 
hogere vervoersvraag zou gegenereerd worden bij verdere invulling van de Axelse vlakte, zou de 
kosten-batenverhouding evenwel op 1,0 komen te liggen en het gebruik van de lijn door 
personenvervoer dus rendabeler maken.9 

3.6 MOBILITEITSVISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

De Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 is een blauwdruk die inspeelt op de huidige en toekomstige 
mobiliteitsnoden, -behoeften en -opportuniteiten. Het is een visie die op termijn verder verfijnd zal 
worden. De Mobiliteitsvisie 2020 is dan ook een dynamisch plan dat als leidraad dient voor de 
intensieve dialoog die De Lijn zal voeren met al haar stakeholders.  
In Oost-Vlaanderen werd verder gebouwd op het bestaande Pegasusplan uit 2003. Dit plan is 
opgebouwd rond drie speerpunten: 

• De uitbouw van een tramnet van 6 nieuwe en/of versterkte lijnen; 

• De uitbreiding van het busnetwerk; 

• De ontwikkeling van P&R-zones rond Gent. 

Lighttrain 
In Gent wordt voor een netwerk van regionale treindiensten naar de voorsteden gekozen. Dit sluit 
bovendien goed aan bij de aanwezige railinfrastructuur. De Lijn pleit voor een voorstedelijk 
lighttrainnetwerk op onder meer de assen (inclusief opening nieuwe treinstations zoals Muide en 
Oostakker) Zelzate – Gent. 
 
De Lijn pleit bovendien voor een gesloten ringvormige spoorinfrastructuur in Gent. Het nieuwe 
westelijke lighttrainspoor lost het capaciteitsprobleem op de sporen op. Het creëert eveneens 
opportuniteiten voor een betere verknoping met het Gentse grootstedelijke tramsysteem. 

                                                      
8 https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering, 15 december 2017, op voorstel van minister Ben 
Weyts.  
9 MKBA Spoorverbinding Kanaalzone Gent – Terneuzen, Quickscan analyse, Ecorys i.o.v Zeeland Seaports, 24 juli 2015. 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering
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Snelbussen en verbindende buslijnen 
Waar er onvoldoende potentieel is voor een regionale tram, vervolledigen verbindende buslijnen of 
snelbussen de spoorgebonden hoofdstructuur. 
 
Het openbaar-vervoerplan voor Oost-Vlaanderen voorziet in twee snelbussen vanuit het Waasland 
naar Antwerpen. Enerzijds is er de snelbus Zelzate – Waasland – Antwerpen. Anderzijds wordt vanaf 
het knooppunt in Elversele een snelbus voorzien over Temse en Kruibeke naar Antwerpen. 
 
In het noordelijk en westelijk deel van de provincie wordt een verbindende structuur uitgezet met als 
assen Zelzate – Eeklo – Aalter – Tielt en Maldegem – Aalter – Deinze – Oudenaarde. 
 
Verder worden over de provinciegrenzen heen verbindende streeklijnen opgezet. 
 
Voor de ontsluiting van het havengebied van Gent, de Waaslandhaven en andere grote 
bedrijvenzones wordt een specifieke exploitatiestructuur opgezet. Er wordt ook een regulier 
basisaanbod voorzien van verbindende lijnen. In Gent suggereert de Mobiliteitsvisie op linkeroever 
een verbindende buslijn Zelzate – Gent over Evergem. In de Waaslandhaven is Kallo een knooppunt 
en wordt een reguliere verbindende buslijn voorzien van Temse/Kruibeke over Beveren en Kallo naar 
Stabroek en verder tot Kapellen. 
 

 

Figuur 31: Visie 2020 de Lijn (bron: www.delijn.be) 
 
Sinds de visie 2020 zijn er enkele zaken veranderd binnen De Lijn. Zo wordt het principe van 
basismobiliteit omgevormd naar basisbereikbaarheid. De uitgangspunten hierbij zijn10: 

• het concept basisbereikbaarheid stelt het kunnen bereiken van belangrijke 
maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale 
inzet van middelen voorop; 

                                                      
10 Presentatie De Lijn “Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid” door Koen de Broeck op 1 december 2015. 

http://www.delijn.be/
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• een aanbod van stads- en streekvervoer staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van het 
totale mobiliteitsnetwerk, waarbij vanuit de visie van combimobiliteit, voor- en natrajecten 
met fiets, auto en andere vervoersmodi moeten worden gefaciliteerd. 

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK  

In opdracht van het Vlaamse Gewest en in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten heeft de 
provincie een fietssnelwegennetwerk en een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk uitgetekend. 
Met dit netwerk wil de provincie en het Vlaams Gewest de mensen aanmoedigen om voor hun korte 
verplaatsingen naar school, naar het werk of naar de winkel de fiets te gebruiken. 
De R4 West en Oost zijn grotendeels geselecteerd als fietssnelweg. Ook de as Moervaartkaai -Vasco 
da Gamalaan en Walderdonk (ten noorden van spoor) zijn geselecteerd als een fietssnelweg. 
 

 

Figuur 32: Uittreksel uit de fietssnelwegenkaart Oost-Vlaanderen – januari 2018 (bron: 

Provincie Oost-Vlaanderen) 
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Volgende fietssnelwegen zijn relevant voor huidig project: 

• F40: fietssnelweg langsheen de R4 West en Oost 

• F41: fietssnelweg van oa Wachtebeke naar Zelzate 

• F42: fietssnelweg langs spoorlijn L58 

• F401: fietssnelweg Vasco Da Gamalaan – veer – Moervaartkaai 

• F402: fietssnelweg Langerbruggestraat – veer – Langerbrugsestraat 

• F423: fietssnelweg Zelzate – Assenede en verder 

• F424: fietssnelweg Zelzate richting Sas van Gent 
 

 

Figuur 33: BFF Oost-Vlaanderen – versie 29/01/2018 (bron: Provincie Oost-Vlaanderen) 
 
Volgende assen werden aangeduid als een bovenlokale functionele fietsroute:  

• President JF Kennedylaan – Wachtebekestraat – Burgemeester Jos. Chalmetlaan – Grote 
Markt  

• Leegstraat  

• Walderdonk (ten zuiden van spoor)  

• Sint-Kruis-Winkeldorp  

• Langerbrugsestraat 

• Evergemsesteenweg  

• Elslo 

• Drogenbroodstraat – Kerkbruggestraat 

• Hageland – Walgracht  

• Hoogstraat – Christoffel Colombuslaan 

• Pastorijstraat – Riemesteenweg  

• Assenedesteenweg  
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3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het fietsknooppuntennetwerk.  
 

 

Figuur 34: fietsknooppuntennetwerk (bron: www.fietsnet.be, maart 2016) 
 
Belangrijke delen van de R4 West zijn onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Langs R4 Oost 
loopt geen functioneel fietsroutenetwerk, wel wordt R4 Oost op 3 locaties gekruist (t.h.v. de Moervaart, 
Langerbruggestraat en de E34).  
Er worden momenteel aanpassingen aan het fietsnetwerk uitgevoerd waarbij het netwerk beperkt zal 
wijzigen. Zo is ondertussen reeds een aanpassing gebeurd aan de Stekkerweg en wordt het 
fietsverkeer naar de Molenstraat omgeleid om de Tractaatweg te kruisen. 

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. Hierin zit onder andere een nieuwe 
hoofdfietsroute langs R4 Oost vervat. Daarnaast is ook binnen het Raamplan Fiets een 
intergemeentelijk lokaal functioneel fietsroutenetwerk afgebakend in functie van maasverkleining van 
het bovenlokaal fietsnetwerk. Deze lokale routes komen op meso- en/of microniveau aan bod. 
Onderstaande figuur geeft de stand van zaken weer d.d. februari 2016. Over dit netwerk is nog geen 
consensus en verdere besprekingen met de betrokken actoren zijn voorzien. 

http://www.fietsnet.be/
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Figuur 35: Raamplan Fiets – versie februari 2016 (bron: Provincie Oost-Vlaanderen) 
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3.10 GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN  

3.10.1 Mobiliteitsplan Gent (BS 20.11.2015) 

3.10.1.1 Wegencategorisering en snelheidsregime  

 

Figuur 36: Wegencategorisering (mobiliteitsplan stad Gent 2015) 
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Figuur 37: Gewenste snelheidsregimes (mobiliteitsplan stad Gent 2015) 
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3.10.1.2 Vrachtroutenetwerk 

 

Figuur 38: Vrachtroutenetwerk korte termijn (mobiliteitsplan stad Gent 2015) 
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3.10.1.3 Parkeren 

 

Figuur 39: Parkeerknelpunt vrachtwagens (mobiliteitsplan stad Gent 2015) 

3.10.1.4 Openbaar vervoernetwerk  

De voorgestelde lijnen uit het Mobiliteitsplan van 2003 blijven behouden, uitdrukkelijk aangevuld met 
een reizigersverbinding op lijn 204 in de richting van Zelzate. Binnen de Mobiliteitsvisie 2020 van De 
Lijn en in het mobiliteitsplan wordt deze verbinding wel degelijk als spoorverbinding voor reizigers 
voorzien. In een studie, uitgevoerd een aantal jaren terug, bestempelde NMBS Mobility deze as als 
“maatschappelijk rendabel”. 

3.10.1.5 Fietsroutenetwerk  

Het grootstedelijk fietsroutenetwerk, waarvoor de basis in 1993 werd gelegd, wordt verruimd naar een 
stadsregionaal fietsrouteconcept. Hierbij wordt een sterk structurerend netwerk bedoeld, dat geënt is 
op sterke ruimtelijke dragers en ontwikkelingsgebieden. De ambitie is om verder te gaan dan het 
faciliteren van bestaande fietsersstromen. Het fietsen zal uitgebouwd worden als een primair, 
concurrentieel stadsregionaal vervoerssysteem en daarvoor zullen de juiste randvoorwaarden 
gecreëerd worden. 
 
In Vlaanderen is de laatste jaren heel hard gewerkt aan de uitbouw van het Bovenlokale Functionele 
Fietsroutenetwerk (BFF). Daarnaast werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan de uitbouw van Lange 
Afstandsfietsroutes (LAF). De normering naar gewenst kwaliteitsniveau en maaswijdtes binnen het 
netwerk laten echter nog niet voldoende toe om een structurerend netwerk te gaan uitbouwen binnen 
een grootstedelijke context. Daarom wenst de stad Gent onderscheid te maken tussen een viertal 
zones waarbinnen een verschillend routeconcept kan gehanteerd worden.  
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Tabel 1 fietszones (bron: mobiliteitsplan stad Gent 2015) 
 
Deze zones staan echter in nauw verband met elkaar, vandaar het belang van goede schakelpunten 
of stedelijke knooppunten te gaan definiëren.  
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Figuur 40: Synthese stadsregionaal fietsconcept11 
 
In de omgeving van het projectgebied worden stadsregionale schakelpunten voorzien als overgang 
tussen het hinterland en het grootstedelijke gebied. De locatie van deze punten hoeft niet noodzakelijk 
samen te vallen met de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied, maar moeten wel duidelijke 
landmarks zijn die een betekenis hebben op stadsregionaal niveau en die ook bekend zijn in de 
mentale map van de gebruikers van de stadsregio. We denken hier bijvoorbeeld aan de nieuwe 
fietsbrug Slotendries als schakelpunt tussen het havengebied en het stedelijk gebied. 

3.10.1.6 Voorzieningen voor voetgangers  

Geen relevante aspecten  
 

                                                      
11 Deze kaart betreft een concept dat momenteel verder uitgewerkt wordt door stad Gent. 
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3.10.2 Mobiliteitsplan Evergem (BS 09/02/2015) 

3.10.2.1 Wegencategorisering en snelheidsregime 

Het mobiliteitsplan van Evergem werd verbreed en verdiept. Dit betekent dat de krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan overeind blijven, maar dat er een aantal thema’s verder dienden uitgewerkt te worden 
(verdiepen) en nog een aantal thema’s dienden toegevoegd te worden (verbreden).  
Onder meer volgende bepalingen zijn opgenomen:  

• Het kruisen van de Ringvaart en R4 betreft een bovenlokale materie waarvoor de GBC van de 
gemeente Evergem onbevoegd is. De gemeente vraagt dan ook met aandrang aan alle 
betrokken actoren om prioritair werk te maken van de fietsverbindingen naar Gent door het 
opnemen ervan als hoofdroute van het BFF. Bij de heraanleg van de R4 dient voldoende 
aandacht te gaan naar comfortabele en veilige fietsverbindingen over de Ringvaart, over of 
onder de R4 en eventueel langs spoorlijn 58. 

• Barrières worden weggewerkt door het realiseren van ongelijkvloerse voet- en 
fietsersverbindingen over de R4. 

• In Evergem Centrum heeft men te maken met doorgaand vrachtverkeer dat van het 
industrieterrein Durmakker via Kapellestraat – Elslo en Langerbruggestraat zijn weg zoekt 
naar de R4. Dit sluipverkeer wordt toegeschreven aan het oververzadigde kruispunt 
R4/Zeeschipstraat, dat men probeert te vermijden. Er zal een tonnagebeperking worden 
ingevoerd om dit sluipverkeer te weren. 

 

  

Figuur 41: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Evergem 2014 ) 
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Figuur 42: Snelheidsregime (bron: mobiliteitsplan Evergem 2014) 

3.10.2.2 Vrachtroutenetwerk 

Voor de hele Kanaalzone wordt geopteerd om doorgaand verkeer te scheiden van 
bestemmingsverkeer en verkeer van en naar bedrijventerreinen te scheiden van verkeer van en naar 
woondorpen en -wijken. Landbouwverkeer behoort in deze scheiding tot het systeem van het 
dorpenverkeer. De opties uit de raamplannen voor R4 West, R4 Oost en het onderliggend wegennet 
worden ook ten aanzien van het verkeerssysteem van de woonkernen overgenomen vanuit het 
principe van scheiding van woon- en werkautoverkeer. Ook voor de dorpen nemen de hoofdwegen en 
primaire wegen hun verbindende rol naar de ruime regio op.  
 
Door de ligging aan de Gentse haven en het feit dat personen die de omgeving kennen de kortste weg 
nemen, ongeacht de bewegwijzering, en bestuurders die de omgeving niet kennen volgens de 
richtlijnen van de GPS rijden, heeft vooral Evergem Centrum te maken met doorgaand vrachtverkeer. 
Dit moet vermeden worden aangezien dit de leefbaarheid in de dorpskern aantast.  
 
Reeds genomen maatregelen: 
In een aantal dorpskernen werden reeds maatregelen genomen om het zwaar doorgaand verkeer te 
weren:  

• In Rieme staan in de Riemesteenweg/Kanaalstraat digitale vrachtwagensluizen die een 
trajectcontole uitvoeren op voertuigen hoger dan 3 meter. Dit wordt ook aangeduid met 
signalisatie. Plaatselijk verkeer en bussen zijn wel toegelaten. Eens het Hollands complex 
gerealiseerd is zal de aantrekkingskracht van het traject Riemesteenweg-Kanaalstraat-
Puinenstraat verminderen. Deze verkeerswisselaar zal er voor zorgen dat zowel de huidige 
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bedrijven als het in aanleg zijnde industrieterrein Rieme-Noord een ontsluiting naar de R4 
zullen hebben. 

• In Kerkbrugge-Langerbrugge wordt het zwaar doorgaand vervoer geweerd door middel van 
signalisatie met hoogtebeperking (3 meter) In Wippelgem werd een tonnagebeperking 
ingevoerd in de Drogenbroodstraat. Voertuigen van +7,5 ton zijn verboden met uitzondering 
voor plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en bussen.  

• In Belzele wordt geen doorgaand zwaar vervoer geweerd uit de dorpskern, maar er werden 
wel maatregelen genomen om te voorkomen dat het zwaar verkeer uit het industrieterrein 
Durmakker via de woonstraten van Belzele zijn weg naar zijn bestemming zoekt. Daarvoor 
werden in de Doornstraat en Buntstraat op de scheiding van Industrie- en woonzone borden 
geplaatst die voertuigen zwaarder dan 3,5 ton verbieden met uitzondering van 
landbouwvoertuigen en bussen. Dit bord met dezelfde onderborden werd ook geplaatst in 
Westbeke ten oosten van Westbeke brug zodat de doorgang van/naar Overdam niet 
toegelaten is. In samenwerking met WenZ werd de vroegere dienstweg van WenZ die 
verbinding gaf met de N9 omgevormd tot een volwaardige industrieweg. Door het bestaan van 
deze ontsluitingsweg wordt verwacht dat de overlast van doorgaand vrachtverkeer in de 
woonstraten afneemt.  

• In Evergem Centrum heeft men te maken met doorgaand vrachtverkeer dat van het 
industrieterrein Durmakker via Kapellestraat - Elslo en Langerbruggestraat zijn weg zoekt naar 
de R4. Dit sluipverkeer wordt toegeschreven aan het oververzadigde kruispunt 
R4/Zeeschipstraat, dat men probeert te vermijden. Er zal een tonnagebeperking komen. 

• In Kluizen is de centrumstraat, de Kluizendorpstraat en de zijstraat Pastoorshoek, qua profiel 
ongeschikt om doorgaand zwaar vervoer toe te laten. D.m.v. bewegwijzering zal het verkeer 
aangespoord worden om de afslag Wippelgem Eindeken te nemen. Indien dit niet helpt, kan 
een tonnagebeperking worden ingevoerd.  

Te nemen maatregelen vrachtverkeer:  

• Industriegebied Rieme-Noord ontsluiten naar de kanaalweg N474 en de R4 in drie fasen12:  
o Aanleg van de weginfrastructuur in het gebied Rieme-Noord zelf tot aan de 

spoorwegovergang van de Assenedestraat (Havenbedrijf Gent – realisatie tegen 
zomer 2013)  

o Aanleg van de aansluiting op de R4 d.m.v. een Hollands complex (AWV – 2015-2016) 
o Heraanleg Bombardementstraat en aansluiting ervan op de kanaalweg N474 

(Havenbedrijf Gent – eind 2016-2017)  

• Gentweg – N474: de rechtstreekse aansluiting van de Gentweg op de Kanaalweg N474 
(2014).  

• Buntstraat- Doornstraat-Westbeke: de aanleg als volwaardige industrieweg van het deel 
Buntstraat, deel Doornstraat en Westbeke naar Westbekebrug en Westbekesluis 

• Realisatie van de N458B: verbinding tussen Ovaal van Wippelgem en Noordlaan via de 
aanleg van een rotonde op de splitsing van de Noordlaan en Wippelgem Eindeken – zo 
verliezen Drogenbroodstraat, Wippelgem Dorp en Wippelgem Eindeken hun functie als 
gewestweg en zal AWV deze wegen overdragen naar de gemeente (2015)  

• het doorgaand vrachtverkeer doorheen de kern van Evergem (Achterstege – Kapellestraat – 
Elslo en Langerbrugsestraat) verbieden door het invoeren van een vrachtwagenverbod 
(uitgezonderd plaatselijke bediening) en plaatsen van verkeersborden. 

• met bedrijven in de Durmakker afspraken maken over het gebruik van de gewenste routes 
naar de R4. 

• GPS Haven Gent: Voortaan kan men de havennummers in een gps opladen om zo nog vlotter 
en via een optimale route op de juiste bestemming te komen. Alle bedrijven met een 
havennummer ontvangen onder meer een display met een scheurblokje. Chauffeurs kunnen 
een blaadje van het scheurblokje meenemen. Daarop staat alle praktische informatie om 
vervolgens hun gps te actualiseren. 

                                                      
12 De eerste twee fases zijn intussen uitgevoerd. 
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3.10.2.3 Parkeren 

Kansrijke mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor langsparkeren zitten in het geschikt maken voor 
parkeren van de bermen aan de Christoffelweg en de Langerbrugsestraat – Venhoute. 

3.10.2.4 Openbaar vervoernetwerk 

Het netwerk is radiaal op Gent georiënteerd met Evergem-centrum als belangrijkste knooppunt. 
Hierdoor zijn de meeste kernen goed met Evergem-centrum verbonden, maar daarom niet onderling. 
Verbindingen tussen deelgemeentes onderling zijn wel mogelijk met de belbus. 

3.10.2.5 Fietsroutenetwerk 

Het provinciaal fietsroutenetwerk werd afgestemd en aangepast samen met de gemeente. Het 
provinciaal fietsroutenetwerk (zie verder) bevat dus ook de visie van de gemeente. Voornamelijk de 
fietskruising aan Walgracht, dewelke niet opgenomen was in het initiële raamplan, wordt voor de 
gemeente als belangrijk beschouwd. 

3.10.2.6 Voorzieningen voor voetgangers 

De globale toestand van de voetpaden moet verbeteren. Er wordt per type weg gedefinieerd welke 
voetgangersvoorzieningen nodig worden geacht. Er is verder weinig relevante input voor het project 
R4WO. 

3.10.3 Mobiliteitsplan Zelzate (BS 23/03/2011) 

3.10.3.1 Wegencategorisering en snelheidsregime 

Het project R4WO biedt kansen voor het veilig (her)inrichten van de kruispunten Kanaalstraat x 
Tractaatweg x Leegstraat x R4 Oost, R4 Oost x Rijkswachtlaan x Akker en de kruispunten van de R4 
Oost met de op- en afritten van de E34, en dit voor alle modi.  
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt tevens de realisatie van een lokaal bedrijventerrein 
aansluitend bij de KMO zone van Assenede aangeduid. 
Deze locatie biedt kansen omwille van de reeds bestaande ontsluiting en de geplande aansluiting 
naar de R4 via de nog aan te leggen parallelweg. De ontsluiting (voornamelijk voor langzame 
weggebruikers en openbaar vervoer) en mogelijke bijkomende hinder dienen evenwel goed 
onderzocht te worden.  
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Figuur 43: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Zelzate) 
 

  

Figuur 44: Snelheidsregime (bron: mobiliteitsplan Zelzate) 

3.10.3.2 Openbaar vervoernetwerk 

De gemeente wenst een snelle hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (lightrail) tussen Zelzate, 
Gent en Terneuzen. Ook de openbaar vervoerverbinding tussen Zelzate–oost en Zelzate-west dient 
verbeterd te worden. 
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3.10.3.3 Fietsroutenetwerk 

 

Figuur 45: Fietsroutenetwerk (bron: mobiliteitsplan Zelzate) 

3.10.3.4 Voorzieningen voor voetgangers 

De leefbaarheid in beide centra moet verhogen, enerzijds moet de toegankelijkheid voor zachte 
weggebruikers verbeteren, anderzijds moet de barrièrewerking onder meer door geparkeerde 
voertuigen en hoge verkeersintensiteiten beperkt worden. 

3.10.4 Mobiliteitsplan Wachtebeke 

Het mobiliteitsplan Wachtebeke werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2005. Inmiddels 
werd het beleidsplan geactualiseerd (spoor 3). De addendumnota van het mobiliteitsplan en de 
bijlagen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 27/11/2012.  
 
De grens van Wachtebeke loopt voor een beperkt deel langs R4 Oost. De invloed van het 
mobiliteitsplan van Wachtebeke op het project R4WO is dan ook beperkt. Voor de volledigheid worden 
enkele kaarten weergegeven van de verschillende netwerken. 
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3.10.4.1 Wegencategorisering en snelheidsregime 

 

Figuur 46: Categorisering wegennet (bron: Mobiliteitsplan Wachtebeke, 2005) 
 

  

Figuur 47: Snelheidsregimes (bron: mobiliteitsplan Wachtebeke, 2005) 

3.10.4.2 Openbaar vervoernetwerk 

De belangrijkste maatregel is het verhogen van het aanbod naar Gent. Deze verbindingen lopen 
vandaag deels over R4 Oost. 
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3.10.4.3 Fietsroutenetwerk 

  

Figuur 48: Fietsroutenetwerk (bron: mobiliteitsplan Wachtebeke, 2005)13 
 

  

Figuur 49: Ontbrekende fietsschakels (bron: mobiliteitsplan Wachtebeke, 2005) 
 
Een kruising van de R4 ter hoogte van de Leegstraat en Arcelor Mittal wordt als te realiseren 
ontbrekende schakel opgenomen in het fietsnetwerk.  

3.10.4.4 Voorzieningen voor voetgangers 

Geen relevante info voor het project R4WO. 

                                                      
13 Het Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk is intussen gewijzigd. De kaart van de provincie heeft 
voorrang op de kaart van de gemeente van 2005). 
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3.10.5 Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan Zeeland (2008) 

De N62-Tractaatweg is geselecteerd als een regionale stroomweg tussen de Westerscheldetunnel en 
de grens met België. De Tractaatweg wordt de komende jaren opgewaardeerd tot 2x2 met 
ongelijkvloerse aantakkingen en een tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen (Sluiskiltunnel). 
 
De regionale stroomfunctie is toegekend aan wegen die zorgen voor de aan- en afvoer van verkeer 
naar de ring van autosnelwegen rondom Zeeland en de A58. Voor al deze wegen wordt een inrichting 
gekozen die de doorstroming centraal stelt. 
Regionale stroomwegen kennen onderstaande inrichtingsprincipes: 

• 100 km/u; 

• 2x1 of meer; 

• Gescheiden fietsers; 

• Geen landbouwverkeer; 

• Ongelijkvloerse kruispunten; 

• Geen erfaansluitingen. 

 

Figuur 50: Verkeersplanologische functies (bron: Provinciaal Verkeer en Vervoerplan Zeeland, 

2008 

3.10.6 Wegencategoriseringsplan gemeente Terneuzen (2009) 

De gemeente Terneuzen heeft het plan van de provincie verder verfijnd en komt tot volgende 
gewenste verkeersstructuur: 
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Figuur 51: Tractaatweg geselecteerd als Regionale Stroomweg (bron: Wegencategorisering 

gemeente Terneuzen, 2009)  

3.11 RELEVANTE VERKEERSSTUDIES 

Naast de R4 zijn ook tal van andere projecten lopende in de omgeving die een belangrijke rol hebben 
op het functioneren van de R4. Deze worden hier opgelijst. Projecten die op een kleinere schaal een 
belang hebben worden op meso- en of microniveau besproken. 

3.11.1 Tracé Tractaatweg N62 

De Tractaatweg-N62 wordt tussen de Sluiskiltunnel en de grens met België verbreed. Zo wordt de 
verbinding tussen het Sloeggebied (A58) via de Westerscheldetunnel de Sluiskiltunnel en de 
Tractaatweg naar de E34 vervolledigd. 
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Figuur 52: Tractaatweg als onderdeel van de N62 (bron: MER Tractaatweg N62, 15 november 

2012) 
 
Onderstaand tracé wordt vanaf 2016 uitgevoerd. Alle op- en afritten worden ongelijkvloers voorzien en 
de Tractaatweg wordt als 2x2 uitgevoerd. 
 

 

Figuur 53: Ontwerpplan Tractaatweg N62 (deel Sluiskiltunnel – Axel) (bron: www.zeeland.nl) 
 

http://www.zeeland.nl/
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Figuur 54: Ontwerpplan Tractaatweg N62 (deel Zwartenhoek – Grens België) (bron: 

www.zeeland.nl) 

3.11.2 Verbindingsweg N458-Noordlaan – Ovaal van Wippelgem 

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

3.11.3 W2 – Rieme Noord 

Aan Rieme-Noord komt een brug over de R4 West. Vanop de brug vertrekken op- en afritten naar de 
R4 (Hollands complex vergelijkbaar met het knooppunt aan het Skaldenpark). Het project is intussen 
uitgevoerd en in gebruik genomen in maart 2018. 
 

 

Figuur 55: W2 - Complex Rieme-Noord (bron: AWV)  

3.11.4 O8 – R4 x Langerbruggestraat in Oostakker 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het havenbedrijf Gent investeren in een vlottere en veiligere 
mobiliteit in het havengebied in Oostakker. Op 12 oktober 2015 startte de aanleg van een gloednieuw 
knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker. Daardoor verdwijnen twee gevaarlijke 

http://www.zeeland.nl/
http://www.wegenforum.nl/
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kruispunten op de Kennedylaan. Het kruispunt met de Langerbruggestraat en het kruispunt met 
Wittewalle/Imsakkerlaan worden vervangen door een brug over de R4. Voor fietsers komt er een 
veilige, aparte fietsverbinding tussen Oostakker en het veer en de bedrijven aan de overzijde van de 
R4. Tenslotte worden geluidsschermen geplaatst voor de leefbaarheid van de nabije woonzones. De 
werken duurden ongeveer twee jaar. Het complex werd in mei 2017 in gebruik genomen. 
 

 

Figuur 56: Beeld knooppunt O8 R4 x Langerbruggestraat (bron: AWV) 

3.11.5 Verapazbrug 

De stad Gent wenst de kleine stadsring te verplaatsen van Dok-Noord en Dok-Zuid naar de 
Afrikalaan. Hiervoor dient een nieuwe verbinding gemaakt worden tussen de Afrikalaan en de 
Muidelaan.  
 

 

Figuur 57: Ontwerp Verapazbrug (stand van zake december 2015) (bron: 

http://wegenenverkeer.be/www.wegenenverkeer.be/verapazbrug) 
 

http://wegenenverkeer.be/www.wegenenverkeer.be/verapazbrug
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Voor de aansluiting op de Afrikalaan zijn nog 2 opties open:  

• Variant 1: Op de aansluiting met de Afrikalaan komt een verkeerslichtengeregeld 
verkeersplein.  

• Variant 2: De aansluiting met de Afrikalaan is een verkeerslichtengeregeld T-kruispunt.  

3.11.6 Omvorming van A11/N49 tussen Zelzate en Brugge tot hoofdweg 

De A11/N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg 
met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de 
noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een 
autosnelweg (conform de selectie in het RSV). 
 
De ombouw van de N49 gebeurt in verschillende fasen. Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is 
al omgebouwd tot de snelweg E34. Voor het wegvak tussen Zelzate en de kust moet dat nog 
gebeuren. Het resterende stuk is in 3 verschillende zones opgesplitst. De komende jaren wordt hier 
verder werk van gemaakt. 
 

 

Figuur 58: Streefbeeld E34 Zelzate-Maldegem (bron: MOW-AWV) 
 

3.11.7 Ontwerpend onderzoek Afrikalaan 

Deze studie is momenteel lopende. Het eindrapport wordt op korte termijn verwacht. 

3.11.8 Startnota Meulestedebrug 

Er komen in de toekomst, op de plaats van de huidige Meulestedebrug, twee aparte bruggen naast 
elkaar met op elke brug twee rijstroken en eventueel ook een afzonderlijke opstelstrook mocht de 
verdere studie van de kruispunten dit uitwijzen. In het goedgekeurde scenario worden ook de 
aangrenzende kruispunten aangepakt en is er veel aandacht voor de zwakke weggebruikers.  
 
De start van de bouw van de nieuwe bruggen wordt momenteel voorzien in de tweede helft van 2018 
en zal 2 jaar duren. 

3.11.9 Vrachtroutenetwerk Vlaanderen (in opmaak) 

Het vrachtroutenetwerk Vlaanderen is in opmaak.  
De doelstelling van deze studie is het opmaken van een regionaal vrachtroutenetwerk (VRN) met een 
bewegwijzeringsmodel. De focus van de studie lag op het bovenlokale niveau voor het volledige 
grondgebied van Vlaanderen. In totaal werden er 28 posten behandeld, waaronder posten 8 en 10 die  
het Gentse havengebied omvatten. 
De regionale vrachtroutes gaan uit van het algemene principe om het vrachtverkeer te bundelen op 
bepaalde wegen. Er werd daarom gewerkt met een boomstructuur richting de hoofdwegen. Daarbij 
werd maximaal rekening gehouden met de bestaande wegencategorisering uit de verschillende 
beleidsplannen. De wegencategorisering vormt echter geen één-op-één-relatie met de selectie van de 
vrachtroutes. In de studie werden hoofdwegen en primaire I-wegen als hoofdroutes voor het 
vrachtverkeer aangeduid. 
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Het is de bedoeling in een aansluitende fase een bewegwijzeringmodel op te stellen dat de 
doorvertaling van de studie op het terrein zou weergeven. 
 
De Vlaamse overheid wil de gewenste routes uit het uitgewerkte VRN door de GPS-operatoren laten 
opnemen in hun kaarten en toestellen. Tevens is het een instrument waarop lokale besturen hun 
beleid inzake vrachtroutes/vrachtverkeer kunnen afstemmen. 
 
Momenteel worden onderstaande vrachtroutekaarten voor de ruime omgeving van de Gentse haven 
weerhouden. De betrokken gemeenten staan achter dit vrachtroutenetwerk. 
 

 

Figuur 59: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen - regio Gent - korte termijn (bron: MOW) 
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Figuur 60: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen - regio Gent – lange termijn (bron: MOW) 
 

3.11.10 Spoor Gent -Terneuzen  

North Sea Port, gemeente Terneuzen, provincie Zeeland, Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen 
willen een optimalere grensoverschrijdende spoorinfrastructuur. In dit kader zijn zij een geheel aan 
studies gestart die in kaart zal brengen wat er precies nodig is aan verbeteringen op het spoor in de 
havengebieden van Gent en Terneuzen. 
Volgende studies zijn voorzien: 

• Studie 1: Verkeersvraag- en capaciteitsanalyse; 

• Studie 2: Risico- en gevoeligheidsanalyse; 

• Studie 3: Studie naar technische aspecten; 

• Studie 4: Landgebruik en ruimtelijke ordening; 

• Studie 5: Geotechnisch bodemonderzoek; 

• Studie 6: Milieueffectbeoordeling; 

• Studie 7: Grensoverschrijdende analyse van maatschappelijke kosten; 

• Studie 8: Studie naar personenvervoer per spoor; 

• Studie 9: Onderzoek naar spoortrajecten op North Sea Mediterranean en Rhine Alpine 
corridors; 

• Studie 10: Financiële studie over PPP-aanpak en DBFME; 

• Studie 11: Financiële studie over EIB-financiering. 

De eerste drie studies (1. Vervoersvraag en capaciteitsanalyse, 2. Risico- en gevoeligheidsanalyse en 
8. Studie naar personenvervoer per spoor) zijn gestart. 

Naar verwachting zullen alle studies eind 2019 afgerond zijn.  
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Figuur 61: Spoor Gent -Terneuzen  (bron: https://railghentterneuzen.eu/) 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

Het projectgebied R4 West en Oost is gelegen op de rand van de Vlaamse Ruit. Ten noorden van 
Gent houdt verstedelijkt Vlaanderen op en gaat over in buitengebied. De haven van Gent is één van 
de belangrijkste economische poorten van Vlaanderen en doorsnijdt dit buitengebied. 
De R4 West en Oost vormen in hoofdlijnen een mentale grens tussen de haven van Gent en de 
buitengebieden ten noorden van Gent. 
 
De kernen Rieme, Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge liggen ten westen van het kanaal Gent – 
Terneuzen gekneld tussen de R4 West en de havenbedrijvigheid. Door koppelingsgebieden worden 
deze gebufferd van de industriële activiteiten. Deze koppelingsgebieden moeten de komende jaren 
nog verder vorm krijgen maar zullen voornamelijk met groen ingevuld worden. Hierdoor vormt deze 
mentale barrière meer en meer ook een fysieke barrière. Ten westen van de R4 West zijn 
woonkernen gelegen omgeven door grote open landbouwlandschappen. Tussen R4 West en het 
kanaal zijn er duidelijke afgebakende gebieden, woonkernen, koppelingsgebieden en 
industriegebieden. De resterende open ruimte tussen deze gebieden zal door de invulling van de 
koppelingsgebieden de komende jaren verder vervagen. 
 
In tegenstelling tot de R4 West, vormt de R4 Oost tussen de E34 en de Moervaart een duidelijke 
grens van het havengebied. Vanaf de Moervaart tot de Eisenhowerlaan loopt de R4 Oost dan weer 
door de bedrijvigheid heen. Ten westen van de R4 Oost is zuiver havengebied (m.u.v. enkele 
verspreide woningen). Ten oosten wisselen gebieden van industrie, bewoningen en 
koppelingsgebieden zich af.  
 
Aan beide zijden van het kanaal zijn nog terreinen die nog niet volledig ontwikkeld zijn maar wel 
kunnen aangesneden worden indien de vraag bestaat.  
 
De R4 Oost tussen de A11/E34 en Nederland vormt de grens tussen het dicht bebouwd gebied 
Zelzate ten westen van R4 Oost en het open gebied ten oosten.  
 
De doortocht van Zelzate loopt door de kern en de omgevende wijken en tewerkstellingsgebieden van 
de gemeente. Het belevingskarakter varieert wel tussen het centrum van Zelzate en het gebufferde 
deel naar de R4 op. Hierover meer op mesoniveau. 
 
Een meer diepgaande ruimtelijke analyse gebeurt op mesoniveau. 
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Figuur 62: Ruimtelijke analyse op macroniveau 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

2.1.1 Auto-infrastructuur  

De R4 West en Oost zijn vandaag belangrijke wegen op lokaal en bovenlokaal niveau. 
 
De R4 West verbindt volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de E34 met de E40 en heeft als 
hoofdfunctie een verbindende functie op Vlaams niveau, pas in tweede instantie heeft de R4 West een 
verzamelende functie voor het grootstedelijk gebied Gent. De R4 Oost (tussen E34 en E17) heeft als 
hoofdfunctie een ontsluitende functie voor de haven.  
Zowel op de R4 Oost als West zijn er verschillende lichtengeregelde gelijkgrondse kruispunten. In 
combinatie met de toegelaten snelheid van 90 km/u en de vele fietsers die op deze kruispunten zijn 
aangewezen, zorgt dit een zeer verkeersonveilige situatie. De vele verkeerslichtengeregelde 
kruispunten ontsluiten de omliggende woonkernen en industriegebieden nabij de R4 goed naar het 
hoger wegennet. Dit zorgt evenwel voor een menging van havenverkeer met verkeer van en naar de 
kernen. Tevens zorgt dit voor een verminderde doorstroming op de R4 West en Oost waardoor ze niet 
ten volle hun rol van primaire wegen kunnen opnemen. Ook is er qua reistijd geen verschil tussen R4 
West en Oost. Doordat beiden een gelijkaardige vormgeving hebben (gelijkgrondse lichtengeregelde 
kruispunten) wordt het verschil in hiërarchie (R4 West als Primaire weg type I en R4 Oost als Primaire 
weg type II), op terrein niet ondervonden. Zowel R4 West als R4 Oost ontsluiten woonkernen en 
haventerreinen en verbinden de E40/E17 met de E34.  
 
R4 West kent vandaag 4 belangrijke knopen op bovenlokaal niveau: 

• W1 – Complex E34 x R4 West zorgt voor uitwisseling van bovenlokaal verkeer tussen de 
hoofdweg E34 en de primaire weg type I R4 West.  

• W5 – Ovaal van Wippelgem is een belangrijke knoop voor de ontsluiting van de haven en 
wordt momenteel voornamelijk door verkeer van en naar de haven (omgeving Kluizendok) 
gebruikt (nog geen verbinding naar de N458 – Noordlaan). Na realisatie van de verbinding 
met de N458 zal deze knoop een belangrijk deel van Evergem (Ertvelde, Kluizen, Wippelgem, 
Sleidinge) en verder gelegen kernen (Oosteeklo, Kaprijke) naar de R4 ontsluiten. 

• W9 – as Evergemsesteenweg-Zeeschipstraat zorgt voor een verbinding van regionaal verkeer 
(Meetjesland, Evergem, zuidelijk deel van de haven en noorden van Gent) naar de R4 West. 

• N9 – Brugsevaart zorgt voor een verbinding van regionaal verkeer (Meetjesland, 
noordwestelijk deel van Gent) naar de R4 West. 

De overige knopen op de R4 West ontsluiten een beperkt aantal (kleinere) kernen en hebben 
daardoor voornamelijk lokaal verkeer te verwerken van en naar de R414: 

• W3 – Riemesteenweg ontsluit Rieme en Ertvelde naar de R4. 

• W4 – Hoogstraat ontsluit Kluizen en Wippelgem naar de R4. 

• W6 – Drogenbroodstraat ontsluit Wippelgem, Kerkbrugge-Langerbrugge en Doornzele naar 
de R4. 

• W7 – Elslo ontsluit Evergem, Kerkbrugge-Langerbrugge en Doornzele naar de R4. 

• W8 – Langerbrugsestraat ontsluit Evergem en Kerkbrugge-Langerbrugge naar de R4. 

Op bovenstaande knopen worden maatregelen genomen om vrachtverkeer te weren. Vrachtverkeer in 
Evergem hoort namelijk de knoop W5 - Ovaal van Wippelgem te gebruiken voor de uitwisseling van 
het hoger wegennet met de haven en regionale bedrijventerreinen. 
Het lokale wegennet rondom de R4 West is eerder fijnmazig en ontsluit de verschillende kernen 
efficiënt naar de R4 West. Hierdoor worden de verschillende kernen via verschillende knopen naar de 
R4 West ontsloten. 
 

                                                      
14 Recent is hier ook de knoop W2 – Rieme-noord bijgekomen. Deze zorgt voor ontsluiting van het 
bedrijventerrein en havengebied naar de R4. 
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De R4 Oost kent vandaag een minder duidelijk opdeling in de kopen. De belangrijkste knopen zijn 
O3/O4 (N49 x R4 Oost) en O9 (R4 Eisenhowerlaan x Vliegtuiglaan x R4 Oost). Zij zorgen voor de 
verdere aansluiting van R4 Oost naar het hoger wegennet E34, E40 en E17. 
De knopen in Zelzate, zijnde O1 – Kanaalstraat en O2 – Rijkswachtlaan, ontsluiten het verkeer van 
Zelzate naar R4 Oost, knoop O4 – Cosmos ontsluit de woonkern Wachtebeke en het provinciaal 
domein Puyenbroeck. De overige knopen (04bis, O5, O6, O6bis, O7, O8)  hebben veelal een dubbele 
functie, namelijk ontsluiten van de woonkernen (Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk en Oostakker) en 
ontsluiten van de verschillende haventerreinen gelegen langs de R4 Oost. Havenverkeer en verkeer 
van en naar de woonkernen wordt hierdoor gemengd. 
Het lokale wegennet rondom de R4 Oost is grofmazig waardoor de langsgelegen kernen en 
haventerreinen dikwijls maar op één manier naar de R4 Oost ontsloten worden. Het sluiten van 
bepaalde uitwisselingsknopen zou de bereikbaarheid van bepaalde delen van de haven 
(bedrijventerreinen én woonkernen) hypothekeren. 
 
De R4 Oost en West zijn noord-zuidgerichte infrastructuren evenwijdig aan het kanaal Gent- 
Terneuzen. Slechts een beperkt aantal infrastructuren voorziet de mogelijkheid tot een dwarsrelatie 
(oost-west): 

• Kanaalstraat in Zelzate met een ophaalbrug die opengaat voor zeeschepen. 

• Tunnel E34/N49 onder het kanaal Gent-Terneuzen. 

• Veer Doornzele – Rodenhuize. 

• Veer Langerbrugge – Oostakker. 

• Zeeschipstraat-New Orleansstraat – Vliegtuiglaan met onder andere een ophaalbrug voor 
kleine scheepvaart. 

De doortocht in Zelzate (Kanaalstraat) zorgt momenteel voor doorgaand verkeer tussen R4 West en 
R4 Oost. Doorgaand vrachtverkeer wordt reeds geweerd met een vrachtwagensluis. ADR-transporten 
landbouwvoertuigen en bepaalde types uitzonderlijk vervoer blijven genoodzaakt om deze route te 
gebruiken, aangezien zij de tunnel E34 te Zelzate om veiligheidsredenen of hoogtebeperking niet 
mogen gebruiken.  
 
Ook op verschillende andere locaties is er een vermoeden van sluipverkeer: 

• Doorgaand personenverkeer/vrachtverkeer via Kanaalstraat (zie boven). 

• Doorgaand vrachtwagenverkeer door Rieme naar de knoop Riemesteenweg x R4 om 
omrijdroutes via Kuhlmankaai en/of Christoffel Columbuslaan te vermijden15. 

• Sluipverkeer via Kerkbruggestraat-Drogenbroodstraat om congestie aan de knoop W9 – 
Zeeschipstraat te vermijden. 

• Doorgaand vrachtverkeer door de Langerbrugsestraat om omrijdroutes naar W5 – Ovaal van 
Wippelgem te vermijden. 

• Sluipverkeer via parallelweg Industrieweg om congestie op R4 West t.h.v. de 
Evergemsesteenweg te vermijden. 

• Sluipverkeer tussen R4 Oost en N70 om file op verschillende knopen van de R4 Oost en de 
N70 – Antwerpsesteenweg te ontwijken. 

• Sluipverkeer tussen Wachtebeke en de R4 via Sint-Kruis-Winkel (route Winkelwarande – 
Warande – Sint-Kruis-Winkel Dorp), om knoop O4 te vermijden. 

• Sluipverkeer tussen de N70 – Antwerpsesteenweg en de R4 via Oostakker om de knoop O9 
te vermijden. 

In verschillende straten in Evergem en Gent geldt een tonnagebeperking om doorgaand verkeer van 
en naar de haven uit de woonkernen te weren. 

                                                      
15 De verwachting is dat dit sluipverkeer zal afnemen nu de knoop W2 Rieme-noord in gebruik 
genomen is. 
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Figuur 63: Verkeerskundige analyse op macroniveau – Auto- en vrachtverkeer 
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2.1.2 Vrachtroutenetwerk 

Het vrachtverkeer maakt gebruik van het wegennet voor gemotoriseerd verkeer maar wordt vandaag 
reeds uit bepaalde woonstraten geweerd met een vrachtverbod voor doorgaand vrachtverkeer.  
Zo geldt onder andere een vrachtverbod voor doorgaand vrachtverkeer in de Riemesteenweg, 
Drogenbroodstraat, Elslo (kant Kerkbrugge-Langerbrugge), Langerbrugsestraat (kant Kerkbrugge-
Langerbrugge) en Kanaalstraat om verkeer van naar de R4 naar de belangrijkste uitwisselingsknopen 
voor vrachtverkeer te sturen, nl. W5 – Ovaal van Wippelgem, W9 – Zeeschipstraat en E34 i.p.v. 
Kanaalstraat. 

2.1.3 Uitzonderlijk vervoer 

De R4 West en Oost zijn belangrijke wegen voor uitzonderlijk vervoer. Aangezien zij de haven van 
Gent ontsluiten, zijn grote vrije hoogtes en hoge draagklassen in geval van bruggen en 
onderdoorgangen wenselijk. 
 
R4 Oost en de E34 zijn aangeduid als hoofdas voor uitzonderlijk vervoer. De Kanaalstraat in Zelzate 
dient als alternatief voor uitzonderlijk (hoog) vervoer en ADR-transport dat niet in de Zelzatetunnel van 
de E34 is toegelaten. Momenteel zijn voornamelijk de Ringvaartbrug op R4 West en de Moervaartbrug 
op de R4 Oost een knelpunt in het netwerk. Uitzonderlijk zwaar vervoer is hier niet toegelaten en dient 
om te rijden via meer lokale wegen. 
Onderstaande figuur geeft de situatie van 2003 weer. 
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Figuur 64: Uitzonderlijk vervoer (bron: AWV, 2003)  

2.1.4 Landbouwverkeer 

De R4 West en Oost zijn niet geschikt voor trage voertuigen. Op de R4 West zijn landbouwvoertuigen 
enkel toegelaten tussen de N9 – Brugsevaart en Langerbrugsestraat. Op de R4 Oost zijn 
landbouwvoertuigen toegelaten over het volledige deel van Eurosilo tot de grens met Nederland. 

2.2 OPENBAAR VERVOER 

2.2.1 Treinnetwerk 

In de haven is geen personenvervoer op het spoor aanwezig. De enige personenspoorlijn die relevant 
is voor het project R4WO is de spoorlijn L58 tussen Gent en Eeklo. Deze personenspoorlijn is een 
enkel spoor tussen Gent en Eeklo die R4 West ongelijkvloers kruist ter hoogte van de knoop W9.  
De NMBS heeft geen intentie deze spoorlijn op korte of middellange termijn te ontdubbelen. 
De huidige frequentie (anno 2016) is 1 trein per uur per richting tussen Gent Sint-Pieters en Eeklo 
(een deel van de trein rijdt verder/ komt van Ronse, een ander deel van Kortrijk).  
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2.2.2 Openbaar busnetwerk  

Onderstaande buslijnen doorsnijden het projectgebied: 

• De R4 Oost wordt voor een groot deel aangedaan door de lijn 73 Wachtebeke 
Overslag/Zelzate - Oostakker – Gent en lijn 55s Zelzate - Gent St Pieters (sneldienst).  

• Buslijnen 54 en 55 kruisen R4 West ter hoogte van Elslo en Drogenbroodstraat. 

• Buslijnen 49, 73, 76 en 96 gebruiken de R4 Oost tussen Rijkswachtlaan en rotonde Cosmos in 
Zelzate. 

• Verder kruisen ook nog buslijnen 52, 53, 54, 57 en 58 R4 West ter hoogte van de 
Evergemsesteenweg en Christoffelweg. 

Een meer gedetailleerde analyse volgt op meso- en microniveau. 
 

 

Figuur 65: Verkeerskundige analyse op macroniveau – Netplan regio Gent (Bron: 

www.Delijn.be, jan 2016) 

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

Onderstaande figuur van de provincie Oost-Vlaanderen geeft het huidige feitelijke fietsnetwerk in de 
Gentse Kanaalzone weer. De groene lijnen visualiseren de fietsroutes (zonder onderscheid te maken 
in lokale en bovenlokale fietsroutes), de oranje lijnen geven aanvullende fietsroutes weer. De groene 
lijnen worden aanbevolen ten opzichte van de oranje aangezien zij veiliger zijn (fietspaden gescheiden 
van verkeer, veilige oversteken, …) dan de oranje fietsroutes. De figuur doet geen uitspraken over 
waar wél en geen goede fietsvoorzieningen aanwezig zijn. Voor de beschrijving van de bestaande 
fietsinfrastructuur langs de beide strengen van de R4 en de doortocht van Zelzate, kan verwezen 
worden naar de startnota’s op mesoniveau. De startnota’s op microniveau zullen een beschrijving 
geven van de bestaande fietsinfrastructuur t.h.v. de desbetreffende knooppunten. 
 
Op de R4 West maken alle verkeerslichtengeregelde kruispunten deel uit van het feitelijke 
fietsnetwerk. Ook is de hoofdfietsroute langs R4 West reeds voor een zeer groot stuk gerealiseerd. 
Enkel het deel tussen Langerbrugsestraat en de N9 – Brugsesteenweg ontbreekt nog. Dit zal in het 
kader van het project R4WO gerealiseerd worden. De vele kruispunten maken het netwerk voor 
fietsers fijnmazig, maar de ongevallengegevens (zie verder) geven aan dat dit veelal geen veilige 
kruispunten zijn voor fietsers. 
 
Op de R4 Oost zijn de langsgelegen fietspaden minder ideaal. Langs de R4 Oost zijn geen veilige 
fietspaden gelegen waardoor men voor een veilig alternatief via de dorpen en door de verschillende 
bedrijventerreinen moet omrijden. De gewenste fietssnelweg is hier op terrein nog helemaal niet 
gerealiseerd. Ook het aantal kruisingen in het feitelijke fietsnetwerk komt minder frequent voor en richt 
zich voornamelijk op de bestaande mogelijke kruisingen van het kanaal Gent-Terneuzen (veerboten 
en ophaalbruggen). 
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Figuur 66: Verkeerskundige analyse op macroniveau – bestaande fietsvoorzieningen d.d. 2012 

(bron: Provincie Oost-Vlaanderen) 
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2.4 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

De voetgangersinfrastructuur wordt verder besproken op microniveau. 
Op macro- en mesoniveau betekent een goede voetgangersinfrastructuur voornamelijk dat 
nabijgelegen kernen, die van elkaar gescheiden zijn door de R4, ook voor voetgangers op een vlotte 
en veilige manier met elkaar verbonden kunnen worden. De kruisingen van de R4 gebeuren nu 
voornamelijk t.h.v. de met verkeerslichten geregelde kruispunten. 
 
Deze kernen zijn voornamelijk Ertvelde – Rieme via de Riemesteenweg en Evergem – Kerkbrugge-
Langerbrugge via Elslo. In beperkte mate worden ook de kernen Evergem – Kerkbrugge-
Langerbrugge voor voetgangers verbonden via de Langerbugsestraat, Wippelgem – Kerkbrugge-
Langerbrugge via de Drogenbroodstraat en Kluizen/Wippelgem – Doornzele via Hoogstraat. 
Deze laatste afstanden zijn wellicht minder evident te voet en zullen veeleer met de fiets gebeuren. 

2.5 PARKEERVOORZIENINGEN 

Conform de wegcode mag langs een autoweg (cfr. borden F9 resp. F11 voor begin en einde autoweg) 
niet geparkeerd worden. De R4 is als autoweg aangeduid vanaf Langerbrugsestraat (R4 West, 
Evergem) tot Assenedesteenweg (Kanaalstraat, Zelzate). 
 
Op de delen R4 die niet als autoweg zijn aangeduid mag wel geparkeerd worden tenzij met bebording 
een parkeerverbod is opgelegd. Er is momenteel nergens een parkeerverbod opgelegd langs R4 West 
en Oost. 
 

Langs de R4 West is er geen nood aan parkeerplaatsen nabij de R4 aangezien de bestemmingen 
verderop gelegen zijn. Een belangrijke uitzondering is de P&R aan de Liefkensstraat (tramhalte 
Industrieweg) t.h.v. knoop W9. Hier is vandaag ruimte voor een 60-tal voertuigen, de parkeerbezetting 
zou hier vandaag erg hoog zijn en er bestaat vanuit verschillende actoren de wens om deze 
parkeercapaciteit te verhogen. Door het havenbedrijf is een parking voor vrachtwagens voorzien in de 
Marco Polostraat. 
 
Langs de R4 Oost zijn er voldoende parkeermogelijkheden op de bedrijventerreinen waardoor 
parkeren op de R4 zelf in principe niet hoeft. Enkel ter hoogte van Zelzate wordt langs R4 Oost 
geparkeerd nabij het kruispunt Rijkwachtlaan, hier is het ook toegelaten. In de Rijkswachtlaan zijn 
verschillende baanwinkels gelegen die een interessante halte vormen voor internationale 
truckchauffeurs. De gemeente Zelzate is vragende partij om voor dit parkeerprobleem een oplossing 
te zoeken binnen het project R4WO en een vrachtwagenparking nabij Zelzate op te nemen in de 
plannen (zie verder microniveau). Door het havenbedrijf is een parking voor vrachtwagens voorzien in 
de Skaldenstraat. 
 
Langs de Kanaalstraat kan op verschillende plaatsen langsgeparkeerd worden, voornamelijk de 
parkeerplaatsen nabij het centrum (Kerkstraat, Havenlaan, Westkade) worden goed gebruikt. 

2.6 GOEDERENTREIN VERKEER  

Zowel langs R4 Oost als West zijn goederenspoorlijnen gelegen. Deze verbinden de haven van Gent 
(langs beide zijden van het kanaal) met het nationaal spoorwegennetwerk. De conflicten van deze 
spoorlijnen met de lokale wegenis en de R4 wordt op meso- en microniveau besproken. 
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De figuur rechts geeft de belangrijkste 
spoorlijnen weer binnen het projectgebied. 
 
Er is de goederenspoorlijn L204 tussen Gent 
en Gent – Noord (Arcelor Mittal), ten westen 
van R4 Oost gelegen. Tevens is er ten 
westen van het kanaal Gent-Terneuzen een 
goederenspoorlijn L55 tussen Gent en 
Zelzate, die de R4 West volgt (oostzijde) 
tussen de Ringvaart en het Kluizendok. 
Deze verbinding loopt verder tot Terneuzen.  
 
Er bestaan plannen om goederenspoorlijn 
L204 tussen Gent en Gent-Noord verder door 
te trekken tot Axel en zo ook te verbinden 
met Terneuzen langs oostelijke zijde van het 
kanaal Gent-Terneuzen. 
Deze plannen worden verder besproken op 
mesoniveau bij de delen R4 Oost en op 
microniveau bij de analyse en de concepten 
voor knopen O1-O2-O3 en O4bis. 
 
Infrabel heeft ook een lange termijn visie voor 
een goederenspoorlijn L77 tussen Zeebrugge 
en Antwerpen langs de N49. 
 
Ook bestaat de wens van verschillende 
actoren om de goederenspoorlijn L204 te 
gebruiken voor personenvervoer in de haven 
en eventueel zelfs tot Zelzate. Dit staat in 
verschillende mobiliteitsplannen en visies 
ingeschreven maar concrete maatregelen 
hieromtrent zijn nog niet genomen. 
  

Figuur 67: Verkeerskundige analyse op 

macroniveau – Spoorlijnen Gentse Kanaalzone 

2.7 SCHEEPVAARTVERKEER  

Het kanaal Gent-Terneuzen is van zeer groot economisch belang voor Vlaanderen. De haven is nu 
toegankelijk voor Panamax-schepen tot 92.000 DWT met een lengte van 265m, een breedte van 37m 
en een diepgang van 12,5m.  
 
Ter hoogte van Zelzate is er een ophaalbrug voor de Kanaalstraat en een ondertunneling van de E34. 
Het kanaal wordt verderop nog op 2 plaatsen gekruist door een veerboot voor gemotoriseerd verkeer, 
ter hoogte van Doornzele – Rodenhuize en ter hoogte van Langerbrugge-Oostakker. 
 
Na de bouw van de nieuwe sluis in 2021 met afmetingen van 427mx55mx16m zal de haven 
bereikbaar zijn voor grotere schepen. Er zijn nog geen concrete afspraken om het kanaal en/of de 
tunnel E34 te verdiepen.  
 
De Ringvaart verbindt het kanaal Gent-Terneuzen en de haven van Gent met het Vlaamse 
waterwegennetwerk voor binnenscheepvaart. De Moervaart is voor een beperkt deel toegankelijk voor 
economische scheepvaart, verderop dient deze voornamelijk voor pleziervaart. 
 
Aangezien binnen het project geen aanpassingen aan de veerboten, de bestaande ophaalbruggen en 
tunnel E34 gepland zijn, wordt dit verder niet besproken op meso- en microniveau.  
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2.8 ONGEVALLENGEGEVENS 

2.8.1 2011-2012-2013  

Op basis van de ongevallengegevens van de jaren 2011-2012-2013 kan geconcludeerd worden dat er 
veel ongevallen gebeuren in het projectgebied (R4 West, R4 Oost, doortocht Zelzate). De meeste 
kruispunten op de R4 West en R4 Oost zijn gelijkvloers en beveiligd met verkeerslichten. Desondanks 
leiden die in een aantal gevallen tot de klassieke verkeersongevallen tussen gemotoriseerd verkeer: 
kop-staartaanrijdingen, aanrijdingen tussen links afslaande en rechtdoor gaande voertuigen, rood licht 
negatie… Op een aantal kruispunten zijn zelfs geen verkeerslichten aanwezig, terwijl de toegelaten 
snelheid 90km/uur bedraagt. Dat zorgt voor onveilige situaties. Door de gelijkvloerse kruispunten 
komen fietsers bovendien rechtstreeks in contact met gemotoriseerd verkeer dat tot 90 km/u mag 
rijden. Ook de vele langsliggende fietspaden langs deze wegen met een hoge toegelaten snelheid 
zorgen voor onveilige situaties. 
 
Het verbaast dan ook niet dat er regelmatig ongevallen gebeuren op en langs de R4. Verschillende 
kruispunten van de R4 worden zelfs aangeduid als gevaarlijke punten. Het gaat over: 

• R4 West x Evergemsesteenweg; 

• R4 West x Zeeschipstraat-Christoffelweg; 

• R4 West x Drogenbroodstraat 

• R4 West x Hoogstraat 

• R4 West x Riemesteenweg; 

• R4 Oost x Rijkswachtlaan; 

• R4 Oost x Industriepark Rosteyne; 

• R4 Oost x Knippegroen – Sint-Kruis-Winkel 

• R4 Oost x Desteldonkstraat 

• R4 Oost x Langerbruggestraat (cijfers dateren van vóór de heraanleg van het kruispunt); 

• R4-Kennedylaan x R4 Eisenhowerlaan x Vliegtuiglaan. 
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Figuur 68: Ongevallengegevens 2011-2012-2013 
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2.8.2 2014-2015-2016-2017 

In onderstaande figuren worden de geregistreerde ongevallen langsheen de R4 West en Oost 
gegeven voor de periode 2014-2017. 
 

 

Figuur 69: Geregistreerde ongevallen R4 West – 2014-2017 (Industrieweg) 
 

 

Figuur 70: Geregistreerde ongevallen R4 West – 2014-2017 (Jacques Paryslaan) 
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Figuur 71: Geregistreerde ongevallen R4 Oost – 2014-2017  
 
Voor de periode 2014 - 2015 – 2016 – 2017 situeren de hoogste concentraties aan ongevallen zich ter 
hoogte van:  

• Industrieweg - Zeeschipstraat 

• R4 West x Industrieweg - Industrieweg (op- afrit) 

• Industrieweg – Evergemsesteenweg 

• John Kennedylaan - Dwight Eisenhowerlaan 

• Industrieweg - Brugsevaart (N) 

De ongevallengegevens worden per knoop meer in detail besproken.  

2.9 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.9.1 Macromodel  

Onderstaande figuren geven de intensiteiten weer op het hogere wegennet voor de verschillende 
varianten uit de macromodelleringen. Er werden verschillende varianten uit het macromodel 
gegenereerd in functie van de onderzoeken uit de startnota’s op microniveau. Ingrepen op 
microniveau (bijvoorbeeld gewijzigde inrichting van een specifiek kruispunt) hebben immers een effect 
op de routekeuze en dus op de verkeerstromen op macroniveau. Onderstaand worden de 
verschillende doorrekeningen uit het macromodel opgelijst. 

• 2016 – referentiesituatie (variant 3)16: Dit gaat uit van het provinciaal verkeersmodel Oost 
Vlaanderen (versie 2009) in combinatie met het Nederlands Regionaal Model Zuid, aangevuld 
met enkele ontwikkelingen van de laatste jaren (R4-zuid, rotonde Cosmos…). Dit model werd 
gekalibreerd a.d.h.v. enkele tellingen uitgevoerd in 2015. 

• 2020 – zonder realisatie R4WO (variant 4)17: In het model 2020 werden zowel de 
toekomstige ontwikkelingen als de autonome groei van het verkeer ten gevolge van gekende 
ontwikkelingen meegenomen. Het project R4WO zit hier echter niet in. De kruispunten blijven 
verkeerslichtengeregeld zoals vandaag. 

                                                      
16 Gebruikt voor de beschrijving van de referentiesituatie startnota microniveau Knopen O1-O4, O3  
17 Gebruikt als basis voor de knopen van R4 West (uitgezonderd voor W9) 
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• 2020 – met realisaties R4WO (variant 1518): Bijkomstig aan bovenstaande variant werd het 
project R4WO opgenomen zoals het gekend was en besproken werd met de werkgroepen tot 
januari 2016. Voor R4 Oost werd rekening gehouden met BAU2020, het voorkeursscenario 
voor O123; een brug rechtdoor over Eurosilo richting Zelzate en 90 km/uur. Er werd geen brug 
voorzien thv Piratenstraat. Voor R4 West werd rekening gehouden met BAU2020,  
voorkeursscenario R4-N456, de brug N458 en met 90km per uur.  

• 2020 – met realisaties R4WO (variant 1719): Voor R4 Oost werd rekening gehouden met 
BAU2020, het raamplan voor de knopen O1234 met 2x2 rijstroken, een brug rechtdoor over 
Eurosilo richting Zelzate en 90 km/uur. Er werd geen brug voorzien thv Piratenstraat. Voor R4 
West werd rekening gehouden met BAU2020, het voorkeursscenario R4-N456, de brug N458 
en met 120 km per uur. 

• 2020 – met realisaties R4WO (variant 3220): Variant 32 houdt rekening met BAU 2020, optie 
raamplan voor W9 (optie 1 west), optie 1 voor 8tris (optie 1 oost).  

• 2020 – met realisaties R4WO (variant 33)21 Variant 33 houdt rekening met BAU 2020, optie 
gloeilamp voor W9 (optie 2 west) en optie 1 voor 8tris. 

• 2020 – met realisaties R4WO (Variant 45)22. Variant 45 houdt rekening met BAU 2020, optie 
gloeilamp voor W9 (optie 2 west) en optie 1 voor 8tris (cf. Var 33). Het viaduct Zelzate-> 
Antwerpen werd vervangen door de "bestaande" oprit.  

• 2020 – met realisaties R4WO (variant 4823): Variant 48 is variant 33 met kleine 
aanpassingen voor microsim Zelzate optie 2 met spoor. 

• 2020 – met realisaties R4WO (variant 4924): Variant 49 is variant 33 met kleine 
aanpassingen voor microsim Zelzate optie 2 zonder spoor. 

 
Ten gevolge van de realisatie van de Sluiskiltunnel en de Tractaatweg op grondgebied Nederland 
wordt meer verkeer verwacht tussen Nederland en het Belgische wegennet ter hoogte van Zelzate. 
De R4 Oost kent vandaag een beduidend hoger gebruik dan de R4 West. Doordat de R4 Oost reeds 
sterk congestiegevoelig is, zijn hogere verkeersintensiteiten hier niet wenselijk.  
 
Door de verwachte toename van verkeer van Nederland maar ook door de verdere ontwikkeling van 
de haven is het wenselijk deze noord-zuid gerichte verkeersstromen beter te sturen. Het project 
R4WO heeft dan ook als bedoeling om verkeer, dat de R4 Oost gebruikt als doorgaande route en 
geen relatie heeft met de haven of de kanaaldorpen, meer de R4 West te laten gebruiken. Dit om de 
bereikbaarheid van de haven te verbeteren en de hiërarchie van R4 West versus R4 Oost beter te 
ondersteunen.  
 
Het macromodel, waar relevant, zal verder bij de knopen op microniveau besproken worden. Dit is 
zeker het geval bij knopen O1/O2/O3O4, O4bis en O9. Dit zijn sturende knopen in het hele netwerk 
De beslissingen/keuzes m.b.t. deze knopen zullen een impact hebben op de inrichting van de hele R4 
(beide strengen). 
 
Onderstaande figuren geven de intensiteiten van de verschillende varianten 3, 4 en 15 uit het 
macromodel.  
In de nota voor de RMC zullen deze figuren aangevuld worden met de resultaten van de doorrekening 
van het model met de voorkeursscenario’s van alle knopen. 

                                                      
18 Gebruikt als basis voor de knopen O1-O4, O5; O5bis, O6, O6bis, O7bis, O9 
19 Gebruikt als basis voor berekening van capaciteit rotonde O2 in nota microniveau Knoop O1-O4.  
20 Gebruikt als basis voor de knoop W9 optie 1.  
21 Gebruikt als basis voor de knoop W9 optie 2 (groeilamp).  
22 Gebruikt als basis voor de knoop O1-O4 (microdoorrekeningen voor variant 16). 
23 Gebruikt als basis voor de knoop O1-O4 (microdoorrekeningen voor variant 9 en 10).  
24 Gebruikt als basis voor de knoop O1-O4 (microdoorrekeningen voor variant 9 en 10).  
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Figuur 72: Resultaten macromodelsimulaties – ochtendspits voor avondspits voor de 

verschillende versies van het macromodel 
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Figuur 73: Resultaten macromodelsimulaties – avondspits voor de verschillende versies van 

het macromodel 
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2.9.2 Slang- en kruispunttellingen R4 

De verkeersstromen zullen sterk wijzigen ten gevolge van het project R4WO. Een analyse van de 
huidige verkeersstromen op macroniveau gebeurt met behulp van het macromodel (zie 2.10).  
 
Op kruispuntniveau kan het wel zinvol zijn om de huidige intensiteiten te analyseren om de impact van 
bepaalde keuzes op lokale verkeersstromen te kunnen inschatten. De uitgevoerde slangtellingen en 
kruispunttellingen worden daarom verder op microniveau besproken. 
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DEEL 4 – VISIE 

Op macroniveau ondersteunt het project 
R4WO de visie van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen. 
 
De R4 West dient een verbindende rol op te 
nemen tussen de E40/E17 en de E34. In 
combinatie met de R4 Oost (tussen de E34 
en de grens met Nederland), de N62-
Tractaatweg, Sluiskiltunnel en de 
Westerscheldetunnel (op Nederlands 
grondgebied) ontstaat op die manier ook 
een verbinding Zeeland. Ondanks de 
selectie van deze verbinding op Nederlands 
grondgebied als regionale stroomweg, is 
het niet de bedoeling een alternatieve 
internationale verbinding noord-zuid te 
creëren tussen de A58 in Nederland en de 
E17 in België. 
 
De R4 Oost (E34-Eisenhowerlaan) dient in 
eerste instantie de haven beter te ontsluiten 
naar deze hoofdwegen. Doorgaand verkeer 
tussen de E34 en de E17/E40 hoort in 
principe thuis op de R4 West en niet op de 
R4 Oost. Zowel R4 Oost als R4 West 
spelen een belangrijke rol bij het ontsluiten 
van het grootstedelijk gebied Gent en de 
haven van Gent. 
 
Om de visie van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen te realiseren werd 
in 1999 een raamplan opgemaakt waarbij 
de concepten voor de verschillende knopen 
van R4 West en Oost werden vastgelegd. 
Hierop wordt verder gebouwd en de 
principes en visie van destijds worden in 
hoofdlijnen nog steeds ondersteund. 
 

 

Figuur 74: Algemene visie op macroniveau 
 

Het is de bedoeling om R4 West aantrekkelijker te maken voor bovenlokaal verkeer op Vlaams Niveau 
door het aantal knopen te verminderen en alle gelijkvloerse (verkeerslichtengeregelde) kruisingen te 
vervangen door ongelijkvloerse kruispunten of door de zijtakken te knippen en niet aan te sluiten op 
de R4 West. Ondanks het schrappen van enkele knooppunten moet Evergem en de haven evenwel 
nog steeds voldoende ontsloten worden naar de R4. Ook de barrièrewerking van de R4 West tussen 
de kanaaldorpen langs beide zijden van de primaire weg dient zo minimaal mogelijk gehouden te 
worden. Dit door voldoende kruisingen van de R4 mogelijk te maken voor zwakke weggebruikers 
maar ook voor gemotoriseerd verkeer tussen de verschillende kernen. 
 
De R4 Oost dient de haven te ontsluiten en het verkeer van de woonkernen (Sint-Kruis-Winkel, 
Desteldonk, Oostakker) maximaal te scheiden van het havenverkeer. Hierdoor zullen op de R4 Oost – 
in tegenstelling tot de R4 West – meer knopen de uitwisseling maken met het lokale wegennet. De 
doorstroming mag hier dan ook minder vlot zijn dan op de R4 West. In die zin werd reeds een rotonde 
aan de Cosmos gebouwd. De tussenafstand tussen 2 verschillende uitwisselingknopen op R4 Oost 
mag kleiner zijn dan bij R4 West om voorrang te geven aan de ontsluitende functies ten opzichte van 
de verbindende functie. Uiteraard dienen de verschillende uitwisselingsknopen zich op voldoende 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 96 | 162 

 

afstand van elkaar te bevinden om een vlotte en veilige uitwisseling van verkeer mogelijk te maken. 
Ook voor de R4 Oost dienen maatregelen genomen te worden om de barrièrewerking minimaal te 
houden. Aangezien hier echter geen kernen meer aanwezig zijn ten westen van R4 Oost (de primaire 
weg vormt als het ware een scheiding tussen haven en dorpen) is dit van minder cruciaal belang dan 
bij de R4 West. Wel is voor beide wegen van belang om veilige, directe en comfortabele langs- en 
dwarsinfrastructuur voor fietsers te voorzien om alle woonkernen en werkgebieden goed bereikbaar te 
maken voor fietsers. 
 
De doortocht van Zelzate moet doorgaand verkeer ontmoedigen en op een vlotte, veilige manier 
Zelzate ontsluiten naar R4 West en R4 Oost. Echter zal de route nog steeds als calamiteitenroute 
gebruikt worden, en zal het ook de te volgen route zijn voor de ADR-transporten die voorlopig nog niet 
toegelaten zijn in de Zelzatetunnel.  
 
Op de knoop W9 – Zeeschipstraat komen tal van modi samen: er is een verknoping van 2 
hoofdfietsroutes, de tramlijn Flanders Expo Gent – Evergem, tal van buslijnen en de spoorverbinding 
Gent – Eeklo lopen over het knooppunt, en het is een toegangspoort voor autoverkeer naar het 
centrum van Gent. Bij de verdere uitwerking van deze knoop is het dan ook aangewezen om de 
uitwisseling tussen de verschillende modi verder te ondersteunen en te versterken. Op langere termijn 
heeft deze locatie de potentie om uit te groeien tot een echt transferium dat, naast een schakelpunt in 
de verplaatsingsketen te zijn, ook een stadspoort kan zijn met een eigen dynamiek. Dit kan door deze 
plek op te laden met diverse functies, die complementair zijn aan, maar niet concurrerend met de 
bestaande omgeving. In de startnota W9 op microniveau zal dit verder worden uitgewerkt. 
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DEEL 5 – RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

1 UITGANGSPUNTEN  

Onderstaande uitgangspunten werden bij aanvang van de studie vooropgesteld: 

• De beide strengen van de R4 moeten voldoen aan de ontwikkelingsperspectieven van het 
RSV  die voor primaire wegen worden vooropgesteld (doorstroming, afwikkelingscapaciteit). 

• Een logisch en leesbaar wegbeeld voor zowel de R4 West, de R4 Oost als de doortocht van 
Zelzate wordt vooropgesteld. Voor die delen van de R4 West en R4 Oost die in het RSV als 
primaire weg I werden geselecteerd, gelden vanuit het RSV volgende inrichtingsprincipes: 

o Ontwerpsnelheid 100km/u of lager 
o De afstand tussen aansluitingen beperkten tot 3 à 5 km. 
o De filekans is kleiner dan 5%. 
o Enkel gemotoriseerde weggebruikers zijn op primaire wegen toegelaten. 
o Verkeer wordt gereguleerd op de kruispunten, deze zijn ongelijkvloers of met 

verkeerslichtenregeling uitgevoerd; eventueel rotonde of voorrangsregeling. 
o Er wordt geen rechtstreekse toegang tot particulier terrein voorzien. 
o Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid (vanaf langsgracht of zijberm) van 

30 m buiten de stedelijke gebieden en de desgevallend kernen van het buitengebied. 
Deze breedte moet zo strikt mogelijk worden nageleefd. 

• Voor het deel van de R4 Oost dat als primaire weg II is geselecteerd, gelden volgende 
inrichtingsprincipes uit het RSV: 

o Regulering van het verkeer op alle "kruispunten": voorrangsweg, verkeerslichten, 
ongelijkvloers of rotonde; 

o Geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein (geen nieuwe kruispunten 
en dwarsverbindingen, afwikkeling gebeurt via ventwegen op bestaande kruispunten);  

o Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid buiten de stedelijke gebieden van 
30m vanuit de as van de weg. Deze breedte moet zo strikt mogelijk worden nageleefd 
(nu wordt 30m vanaf de buitenkruin van de gracht gebruikt al bouwvrije zone); 

• Een optimale landschappelijke inpassing van de beide strengen van de R4 in de omgeving, 
die maximaal rekening houdt met de eigenheid van de verschillende typegebieden (haven, 
kernen, open ruimte, bos, natuur). 

• Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes. 

• Streven naar een maximale scheiding van haven-gerelateerd verkeer en verkeer naar/van de 
omliggende woonkernen. 

• De bereikbaarheid van de haven met uitzonderlijk vervoer moet gegarandeerd en waar 
mogelijk verbeterd worden. 

• De Kanaalstraat mag niet langer als bovenlokale/regionale verbinding functioneren tussen de 
R4 – Tractaatweg en de verkeerswisselaar N49 x R4 West. De doortocht van Zelzate behoeft 
een herinrichting op maat van de kern, waarbij doorgaand verkeer wordt geweerd. 

• Bij het ontwerp worden de te hanteren standaardwaarden gebruikt (zie verder). 

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

Naast een aantal duidelijke ruimtelijke uitgangspunten (zie voorgaande punt), dient bij de herinrichting 
van de beide strengen van de R4 en de doortocht van Zelzate ook rekening te worden gehouden met 
volgende ruimtelijk-planologische voorwaarden: 

• De contour van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 
West, waar de bestemmingen zijn vastgelegd waarbinnen de beide strengen van de R4 
geherstructureerd moeten worden. Een deel van het GRUP wordt herzien ten gevolge van 
onderzoek op microniveau.  
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• De ruimtelijke concepten die met betrekking tot de inrichting van de wegen in het GRUP en 
verordenende voorschriften zijn vastgelegd. In het bijzonder het feit dat ongelijkvloerse 
kruisingen moeten gerealiseerd worden op de R4 West en Oost. 

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

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de haven (bv. herstructurering gebied 
Rodenhuizekaai, Darsen, …). 

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen van lokale en regionale bedrijventerreinen (bv. 
gepland bedrijventerrein Moervaart Noord, uitbreiding Moervaart Zuid, …). 

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de omliggende kernen (bv. recreatie Endeke in 
Zelzate, doortrekking Karnemelkstraat…). 

• De relevante bepalingen uit het project-MER voor de R4 West. 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

• De belangrijkste planologische randvoorwaarde is de selectie van de beide strengen van de 
R4 als primaire wegen: 

o De R4 West als primaire weg I tussen de B402 in het zuiden en de A11/N49 in het 
noorden; 

o De R4 Oost als primaire weg I tussen de A11/N49 en de grens met Nederland; 
o De R4 Oost als primaire weg II tussen de A14/E17 in het zuidoosten en de A11/N49 in 

het noorden. 

• Het Raamplan en Rooilijnstudie worden als vertrekpunt beschouwd. Met de actoren werd bij 
aanvatting van het project bepaald welke concepten behouden blijven en welke verder 
onderzocht kunnen worden. Onderstaande tabel geeft aan wat overeind blijft uit het Raamplan 
en Rooilijnstudie en welke verder onderzocht worden op conceptniveau. 

 Uitwisselingsknopen  
(van noord naar zuid) 

Kruisingen zonder uitwisseling met R4 
(van noord naar zuid) 

R4 West Behouden knopen uit Raamplan 

• Complex E34xR4 

• Rieme Noord 

• Ovaal van Wippelgem 

• R4 x N9 
Verder onderzoek gewenst 

• Zeeschipstraat-
Evergemsesteenweg 

• Langerbrugsestraat 

Behouden knopen uit Raamplan 

• Riemesteenweg 

• Fietskruising Gaverstraat 

• Fietskruising Vijfhoekstraat 
Verder onderzoek gewenst 

• Elslo 

• Fietskruising Hoogstraat/ 
Walgracht/ Molenvaardeken 

• Drogenbroodstraat 

R4 Oost Behouden knopen uit Raamplan 

• Omgeving Moervaart 

• Skaldenstraat 

• Langerbruggestraat 
Verder onderzoek gewenst 

• Kanaalstraat/Leegstraat + 
Akker/Rijkswachtlaan 

• E34 x R4 Oost 

• Cosmos 

• Toegang Arcelor Mittal 

• Moervaart-Noord 

• Energiestraat 

• R4-Kennedylaan x R4-
Eisenhowerlaan x Vliegtuiglaan 

Behouden knopen uit Raamplan 

• Fietskruising Sint-Kruis-Winkel 
Verder onderzoek gewenst 

• Piratenstraat 
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• Downgraden en herinrichten van de doortocht van Zelzate tot lokale weg type I: de weg krijgt 
een lokale verbindingsfunctie en zorgt voor de ontsluiting van de kern van Zelzate en de 
omliggende wijken en bedrijvigheid. Bovenlokaal of regionaal doorgaand verkeer moet 
geweerd worden.  

• Plannen van Infrabel betreffende de doortrekking van de spoorlijn L204 richting Nederland en 
de realisatie van de lijn L77, parallel aan de N49, tussen Zeebrugge en Antwerpen 
Linkeroever. 

• De beide strengen van de R4 maken deel uit van het netwerk van fietssnelwegen in Oost-
Vlaanderen. Langs beide wegen moeten aangepaste fietsvoorzieningen in langs- en 
dwarsrichting gerealiseerd worden. 

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

4.1 UITZONDERLIJK TRANSPORT 

Met het project R4WO wordt de kans gegrepen om het gebruik van R4 West en Oost voor 
uitzonderlijk vervoer te verbeteren.  
 
In afspraak met AWV-EVT werd bepaald welke draagklassen, vrije hoogtes en transporttypes (G2-G3-
G4) zullen nagestreefd worden in het project van R4WO. Het is de bedoeling hogere klassen toe te 
laten dan vandaag het geval is. 
Concreet dient de R4 West én de R4 Oost over het hele tracé binnen het projectgebied te kunnen 
gebruikt worden voor zwaar, hoog en lang uitzonderlijk vervoer, meer bepaald:  

• Burgerlijke bouwklasse TEUV1-2400/1200 en TEUV2-1800/150 

• Vrije hoogte 5,70m 
o Indien geen langspassage mogelijk is: 5,70m 
o Indien langspassage mogelijk is 5,50m op R4 West (cf bestaande bruggen) 
o Indien langspassage mogelijk is: 5,10m op R4 Oost (cf bestaande bruggen) 

• Transporttype G4 op R4 

• Ter hoogte van/op de knopen met uitwisseling naar havengebieden moet rekening gehouden 
worden met G3 met overrijdbare/wegneembare hindernissen en G2 zonder hindernissen. 

Er is daarom beslist om beide bruggen binnen dit project te vernieuwen: voor de Ringvaartbrug in 
beide rijrichtingen, voor de Moervaartbrug enkel de oostelijke helft (rijrichting Zelzate). Via doorsteken 
in de middenberm kan zwaar transport die wegas dan toch gebruiken. 
 
Elk afzonderlijk havengebied dient bereikbaar te worden gemaakt voor elk van bovenvermelde types, 
alsook voor de combinatiemogelijkheden (dus én zwaar én hoog én lang). Om dit uitgangspunt te 
realiseren zijn diverse oplossingen mogelijk, bijv. een onderdoorgang hoeft geen 5,70m te zijn als de 
langspassage is die voldoet aan de karakteristieken voor zwaar en G4-transport (cf ook 
bovenstaande). Voor diverse combinaties is het noodzakelijk om verder door te rijden en te keren op 
een andere knoop op de R4 (bijv. O4 en O9) om via de andere rijrichting een bepaald havengebied te 
kunnen bereiken. Verder zullen diverse middendoorsteken (afgeschermd met wegneembare 
geleideconstructies) gerealiseerd worden om bepaalde bewegingen te faciliteren. 
 
Onderstaande tabel geeft de geometrie van de genoemde voertuigcategorieën.  
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Figuur 75: Routes voor uitzonderlijk transport (bron: AWV, afdeling Verkeerskunde) 
 
Voor voertuig- en ladingbreedtes van 5,00m dient een beschikbare breedte van 5,50m – 6,00m te 
worden voorzien. Daar kan ook het fietspad bij inbegrepen zijn. In dergelijk geval moet dit evenwel 
voldoende gefundeerd worden. 
Voor transporten overdag is de maximale breedte 4,00m. Die moeten relatief vlot kunnen rijden, wat 
betekent dat een kruisende beweging met een personenwagen nooit een probleem mag zijn. 
 
Vereiste bochtstralen worden niet concreet vastgelegd, aangezien deze afhankelijk zijn van de 
specifieke vormgeving en maatvoering langsheen elk individueel traject. Bij ontwerp moet voldoende 
ruimte worden voorzien. Bij verdere uitwerking van de plannen is een controle vereist. 

4.2 SPOORVERKEER  

Ook zijn er randvoorwaarden die vanuit het spoorverkeer worden opgelegd. Vanuit het 
goederenspoorverkeer gelden volgende technische randvoorwaarden: 

• Ter hoogte van de spoorlijnen moet er een vrije hoogte zijn van 6,00m. 

• De te vrijwaren afstand tot de dichtste spoorrail is 4,00m. Afwijkingen hierop zijn in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk na overleg met Infrabel.  

• Voor normale goederenspoorlijnen gelden bochtstralen van 600m en een maximum 
hellingspercentage van 6 promille. 

• Bestaande overwegen op de lijnen L55 en L204 dienen bij voorkeur ongelijkvloers te worden 
uitgevoerd of geschrapt te worden. Nieuwe overwegen moeten vermeden worden. Indien 
nieuwe kruisingen noodzakelijk zijn, dienen deze ook ongelijkvloers te worden uitgevoerd. 
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4.3 TE GEBRUIKEN STANDAARDWAARDEN R4  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren standaardwaarden bij het ontwerp van de 
R4. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘harde eis’ en ‘eis waarin indien mogelijk wordt 
voldaan’.  
 
Deze lijst is opgemaakt op basis van de richtlijnen uit ROA 2014, het CROW handboek bubeko 
handboek wegontwerp 2013 - Regionale stroomwegen en het Vademecum Fietsvoorzieningen. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Op macroniveau werden onderstaande varianten onderzocht: 

• Relatie Sifferverbinding tot project R4WO; 

• Doortrekking Zeeschipstraat; 

• Snelheidsregime op R4 West. 

• Vormgeving knoop O1234  

1 RELATIE SIFFERVERBINDING TOT PROJECT R4WO 

De Sifferverbinding maakt geen onderwerp uit van het project R4WO. Toch is er een belangrijke 
interferentie. De realisatie van het project R4WO en in het bijzonder de knopen W9-
Zeeschipstraat/W10-Sifferknoop en O9 – Eurosilo zijn de punten waar de R4 en de Sifferverbinding 
verknopen volgens de Sifferverbindingsstudie van 200025. Door deze knopen in het project R4WO te 
realiseren worden keuzes gemaakt omtrent de toekomst van de Sifferverbinding. Ofwel wordt er bij 
het ontwerp reeds rekening gehouden met een toekomstige aantakking van de Sifferverbinding, met 
het risico dat deze investeringen nutteloos zouden zijn wanneer zou blijken dat een latere 
Sifferverbinding toch net iets anders wordt vormgegeven dan voorzien. Ofwel wordt er geen rekening 
gehouden met een Sifferverbinding, waardoor mogelijk kosten die vandaag gemaakt worden later 
nutteloos blijken.  
 

 

Figuur 76: Hoofd- en primair wegennet zonder 

Sifferverbinding 

  

Figuur 77: Hoofd- en primair wegennet met 

Sifferverbinding 

 
Zolang de Sifferverbinding niet gerealiseerd wordt, is de ring rond het grootstedelijk gebied rond Gent 
niet gesloten. Hierdoor kan de hiërarchie tussen R4 West (primaire I) en R4 Oost niet ten volle tot zijn 
recht komen. Verkeer uit het noorden van Gent zal zo geneigd zijn sneller de R4 Oost te nemen om 
de E34 te bereiken. Indien de Sifferverbinding er wel zou zijn kan verkeer uit het noorden en oosten 
van Gent gemakkelijker de R4 West gebruiken om de E34 te bereiken en wordt de R4 Oost verder 
ontlast van bovenlokaal doorgaand verkeer. Hierdoor ontstaat er een duidelijker verschil tussen de R4 
Oost en de R4 West en kunnen de respectievelijke rollen van deze wegen (ontsluitende functie voor 
de haven en verbindende functie naar het hoofdwegennet) beter vervuld worden.  

1.1 DOELSTELLING SIFFERVERBINDING 

De Sifferverbinding is opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met als doel om de R4 
West en de R4 Oost met elkaar te verbinden en zo het grootstedelijk gebied Gent en het 

                                                      
25 Optimalisering sluiting R4 ten noorden van Gent – Technische Haalbaarheidsstudie, Syntheserapport, Tritel-
Technum, januari 2000 
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zeehavengebied Gent beter te ontsluiten naar het hoger wegennet. De te ontwerpen Sifferverbinding 
is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als een primaire weg type II. 

1.2 VORMGEVING SIFFERVERBINDING 

In de studie van 2000 werd een tracéonderzoek gedaan voor deze Sifferverbinding en werd de 
technische haalbaarheid van deze verbinding nagegaan.  
Er werden 3 tracés meer in detail uitgetekend. Het verschil tussen de 3 tracés situeert zich op het 
oostelijk deel, de aansluiting naar de R4-Eisenhowerlaan. 
 
Var. A • Doorgaande verbinding onder 

insteekdok 

• Ontwerpsnelheid van 100 km/u 

• Totale lengte van 3.595m 

 

Figuur 78: Vormgeving Siffer – variante A 
 
 

Var. B • Doorgaande verbinding rond 
insteekdok 

• Ontwerpsnelheid van 70 km/u 

• Totale lengte van 3.750m 

 

Figuur 79: Vormgeving Siffer – variante B 
 

Var. C • Doorgaande verbinding volgt 
tracé Veeweg 

• Ontwerpsnelheid van 75 km/u 

• Totale lengte van 4.400m. 

 

Figuur 80: Vormgeving Siffer – variante C 
 

Variante A werd aangeduid als verkeerskundig voorkeurstracé. Verdere conclusies, juridische 
verankering van het tracé (d.m.v. GRUP, rooilijnen e.d.) zijn tot op heden niet gebeurd. 
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1.2.1 Aansluitingscomplex West 

 

Figuur 81: Aansluitingscomplex west 

Het westelijk deel van het Siffertracé volgt de 
zuidelijke Ringvaart oever en heeft een 
verknoping met de R4 West tussen de Ringvaart 
en de goederenspoorlijn (= complex W10). Het 
complex W9 (aansluiting Zeeschipstraat) en het 
complex W10 (aansluiting Sifferverbinding) 
worden gecombineerd tot één verweven 
complex. Er wordt een parallelwegenstructuur 
voorzien waar deze 2 complexen op aansluiten. 
 

1.2.2 Aansluitingscomplex Oost 

Voor het oostelijke tracé zijn er verschillen tussen de 3 varianten. 
 

 

Figuur 82: Aansluitingscomplex oost – var. A 
 

Het oostelijke complex bestaat uit een tunnel 
onder het insteekdok voor doorgaand verkeer 
tussen de Sifferverbinding en de R4-
Eisenhowerlaan. Op maaiveldniveau gebeurt de 
uitwisseling naar de ander wegen via een grote 
rotonde. Langs het tracé op maaiveldniveau zijn 
parallelwegen voorzien om de haventerreinen te 
ontsluiten. Goederenspoorlijn L204 wordt 
ongelijkgronds gekruist.  
 

 

Figuur 83: Aansluitingscomplex oost –var. B 

Het oostelijke complex bestaat uit een omweg 
ten zuiden rond het insteekdok voor doorgaand 
verkeer tussen de Sifferverbinding en de R4-
Eisenhowerlaan. Er wordt een rotonde op +1 
voorzien om de uitwisseling tussen de overige 
wegen te voorzien. Langs het tracé op 
maaiveldniveau zijn parallelwegen voorzien om 
de haventerreinen te ontsluiten. 
Goederenspoorlijn L204 wordt ongelijkgronds 
gekruist. 
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Figuur 84: Aansluitingscomplex oost var. C 

Het oostelijke complex bestaat uit een omweg 
ten zuiden rond het insteekdok dat de Veeweg 
volgt. Dit is een grotere omleiding dan variante B 
maar volgt meer het openbaar domein. 
Doorgaand verkeer tussen R4-Eisenhowerlaan 
en de Sifferverbinding gebeurt vlot en zonder 
oponthoud. Er wordt een rotonde op +1 voorzien 
om de uitwisseling tussen de overige wegen te 
voorzien. Langs het tracé op maaiveldniveau zijn 
parallelwegen voorzien om de haventerreinen te 
ontsluiten. Goederenspoorlijn L204 wordt 
ongelijkgronds gekruist. 
 

 
In de Sifferstudie draagt variante A de verkeerskundige voorkeur. Verdere acties om dit tracé te 
realiseren (opmaak GRUP, vastleggen rooilijnen, opnemen in masterplan Darsen…) zijn niet gebeurd. 

1.3 INTERFERENTIE MET PROJECT R4WO 

Er wordt beslist in het verdere project van R4WO slechts in zéér beperkte mate rekening te houden 
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. 
 
Redenen om slechts in zéér beperkte mate rekening te houden met het Siffertracé: 

• Timing Sifferverbinding: door de financiële impact van het project wordt dit project niet de 
eerste 30 jaar gerealiseerd. 

• Onzekere vormgeving tracé: het tracé dat onderzocht werd in 2000 kent geen officieel statuut. 
Er werd geen rekening gehouden met het tracé van de Sifferverbinding in het masterplan 
Darsen, noch bij de vernieuwing van de kaaien van de Ringvaart. Ook kent de studie slechts 
een verkeerskundig voorkeurstracé. Een officieel voorkeurstracé dat ook met andere aspecten 
rekening houdt (waaronder financiële impact) werd niet weerhouden. Door de onzekere 
vormgeving is het zéér moeilijk bij het project R4WO rekening te houden met dit tracé. Toch 
rekening houden met een mogelijk tracé zal mogelijk nutteloos blijken wanneer later een 
ander tracé wordt weerhouden. 

• Complexiteit van knopen W9 en O9 zonder Sifferverbinding. Knopen W9 en O9 hebben een 
belangrijke rol in het wegennetwerk, ook zonder de Sifferverbinding. Hierdoor is de 
vormgeving van deze knopen erg complex, ook zonder rekening te houden met een eventuele 
Sifferverbinding. Het al dan niet in rekening brengen van de Sifferverbinding heeft een grote 
impact op de concepten en vormgeving van deze knopen. Een concept dat ten volle rekening 
houdt met een Sifferverbinding zal wellicht bestaan uit (aanzetten van) bruggen en tunnels die 
mogelijks voor niets worden gebouwd. 
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2 DOORTREKKING ZEESCHIPSTRAAT 

Vandaag is de as Zeeschipstraat – New Orleansstraat – Port Arthurlaan – Vliegtuiglaan de eerste 
verbinding tussen R4 West en R4 Oost over het kanaal Gent-Terneuzen na de tunnel van de E34 en 
zonder rekening te houden met de veerboten. Hierdoor kent deze route veel doorgaand vrachtverkeer. 
Het verkeer langs de New Orleansstraat rijdt langs de woonwijken Muide en Meulestede. De 
verkeersleefbaarheid van deze wijken staat dan ook sterk onder druk. 
 
Een eventuele doortrekking van de Zeeschipstraat heeft twee hoofddoelstellingen 

• Het noordelijk woongebied van Gent (kernen Muide en Meulestede) beter verkeersleefbaar te 
maken; 

• De bereikbaarheid van de zuidelijke delen van de haven verbeteren aan de hand van een 
nieuwe ontsluitingsweg op secundair niveau (secundaire weg type II) tussen Meulestedebrug 
en Eurosilo. 

Er werd een tracé onderzocht dat vertrekt aan Meulestedebrug, over het Grootdok gaat met een brug 
die open kan voor grote (zee)schepen en door het haventerrein Darsen de verbinding maakt met de 
knoop O9 – Eurosilo. 
 
De impact en wenselijkheid van dit tracé werd onderzocht in een haalbaarheidsstudie en wordt apart 
gerapporteerd.  
 
Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor dit project. Daarenboven 
zijn in het onderzoek en tijdens de overlegmomenten verschillende elementen aan bod gekomen 
welke een realisatie op middellange termijn in de weg staan. Om die redenen wordt in huidig project 
geen rekening gehouden met een mogelijk doortrekking van de Zeeschipstraat. 
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3 ONTWERPSNELHEID VS SNELHEIDSREGIME OP R4 WEST 

Zoals eerder aangehaald is er een functioneel verschil tussen de R4 West en de R4 Oost. De R4 
West is geselecteerd als primaire weg type I en dient in hoofdzaak het grootstedelijk gebied Gent te 
verbinden met de hoofdwegen E34 en E40/E17. De R4 Oost (N49-E17) is geselecteerd als primaire 
weg type II en dient in hoofdzaak de haven te ontsluiten naar het primair en hoofdwegennet. 
 
Naast het aantal complexen, de ruimtelijke vormgeving en het type uitwisselingsknopen kan ook een 
hogere toegelaten snelheid op de R4 West ten opzichte van de R4 Oost het gebruik van de R4 West 
als primaire weg type I versus de R4 Oost als primaire weg type II verder bevorderen. 
 
Er werden daarom 3 scenario’s afgewogen waarbij een verschil in toegelaten snelheid tussen de R4 
West en de R4 Oost werd overwogen.26 

3.1 VARIANTEN IN TOEGELATEN SNELHEID 

3.1.1 Scenario 1: 90 km/u op R4 West en R4 Oost (bestaande toestand) 

Het eerste scenario volgt de huidige snelheidsregimes. 
Zowel R4 West als R4 Oost blijven 90 km/u. Dit volgt de 
logica van het vervolg van de R4 West langs de Ringvaart 
waar ook 90 km/u geldt. In de huidige situatie is 
plaatselijk ter hoogte van de bocht van de R4 over de 
Ringvaart een snelheidsverlaging van 70 km/u opgelegd. 
 

 
 Figuur 85: Snelheidsregimes R4 West 

en R4 Oost – scenario 1 

                                                      
26 Er wordt voor de E34 uitgegaan van de geplande situatie, waarbij deze weg volledig ingericht is als hoofdweg 
en dus kan aangenomen worden dat er een toegelaten snelheid van 120 km/u geldt op de volledige E34 ter 

hoogte van Gent-Zelzate. 
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3.1.2 Scenario 2: 120 km/u op R4 West en 90 km/u op R4 Oost 

Om de R4 West (Primaire weg type I) ten opzichte van de 
R4 Oost (Primaire weg type II) aantrekkelijker te maken 
voor bovenlokaal (doorgaand) verkeer wordt in scenario 2 
voorgesteld de toegelaten snelheid op de R4 West te 
verhogen tot 120 km/u27. Door de tunnel onder de 
Zeeschipstraat in combinatie met de brug over de 
Ringvaart is hier plaatselijk wel een snelheidsverlaging 
naar 90 km/u nodig. Tussen deze 2 zones van 70 km/u 
en 90 km/u ligt nog 3km waar een snelheid van 120 km/u 
kan overwogen worden.  
 
De 120 km/u ligt in dezelfde lijn als de toegelaten 120 
km/u op de R4 Zuidoost (primaire weg type I tussen de 
E40 en de E17). 

 
 

Figuur 86: Snelheidsregimes R4 West 

en R4 Oost – scenario 2 

3.1.3 Scenario 3: gedifferentieerd snelheidsregime op R4 West en 90 km/u op R4 
Oost. 

Aangezien er ruimtelijk een verschil is tussen de R4 West 
ten noorden van Elslo en de R4 West ten zuiden van 
Elslo wordt een verschil in snelheidsregimes voorgesteld. 
De R4 West, van de N49 tot Elslo, ligt in open gebied met 
weinig tot geen bebouwing waardoor weinig tot geen 
hinder ondervonden wordt van lawaai of fijn stof. Hier kan 
een snelheidsregime van 120 km/u28 verantwoord worden. 
Het zuidelijk deel van de R4 West is gelegen in het 
grootstedelijk gebied Gent en kent een meer bebouwde 
omgeving met meer tunnels en bruggen voor de R4. 
Hierdoor is een lager snelheidsregime van 90 km/u, meer 
aangepast aan de bebouwde omgeving, meer op zijn 
plaats.  

Figuur 87: Snelheidsregimes R4 West 

en R4 Oost – scenario 3 

3.2 VOORKEURSSCENARIO TOEGELATEN SNELHEID 

Er wordt gekozen om het huidige snelheidsregime van 90 km/u te behouden. Een verhoging van het 
snelheidsregime (naar bijvoorbeeld 120 km/u) betekent meer negatieve effecten op vlak van geluid, 
fijn stof en veiligheid en is vandaag nog niet aan de orde. 
Omdat de heraanleg van deze weg verschillende decennia moet meegaan, wordt er wel voor gekozen 
om de R4 West van W1 (E34) tot op de ringvaart te ontwerpen op een snelheidsregime van 
120 km/u. Zo kan in de toekomst wanneer de technologie effecten van verkeer op geluid en fijn stof 
kan oplossen (elektrische wagens, geluidsarme asfalt, …) toch nog gekozen worden voor een 
snelheidsregime van 120 km/u op de R4 zonder dat de weg grondig moet heraangelegd worden. 

3.3 VARIANTEN IN ONTWERPSNELHEID 

De typeprofielen worden op mesoniveau meer in detail besproken. 
 

                                                      
27 Dit geldt enkel voor autoverkeer, voor vrachtverkeer blijft de snelheidslimiet op 90 km/u. 
28 Dit geldt enkel voor autoverkeer, voor vrachtverkeer blijft de snelheidslimiet op 90 km/u. 
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Het typedwarsprofiel is in sterke mate afhankelijk van de verhardingsbreedte voor de rijstroken. Het 
vrachtverkeer is hierbij maatgevend. Aangezien de maximum toegelaten snelheid voor vrachtverkeer 
op autowegen en autosnelwegen 90 km/u bedraagt, zijn er qua rijstrookbreedtes geen verschillen in 
de typedwarsprofielen voor 90, 100 of 120 km/u (telkens 3m35, exclusief markering). Ook de 
maatvoering voor vluchtstroken, middenberm en redresseerstroken blijft in elk van deze situaties 
dezelfde. Een hogere ontwerpsnelheid betekent met andere woorden géén bredere 
verhardingsbreedte. De typedwarsprofielen voor de R4 West en de R4 Oost zijn dan ook gelijk. 
 
Naarmate de snelheid hoger is, zullen de te respecteren afstanden voor obstakelvrije zones 
daarentegen wel toenemen. Waar deze obstakelvrije zone ruimtelijk niet kan gehaald worden, zullen 
afschermende constructies moeten geplaatst worden. Dat zal invloed hebben op de uiteindelijke 
kostprijs.  
Evenwel, op vele plaatsen langs de beide strengen van de R4 zal de benodigde obstakelvrije zone 
voor 90 km/u nu al niet voorhanden zijn. Dat betekent dat ook voor 90 km/u al afschermende 
constructies moeten geplaatst worden. Ook op dat gebied zal de meerkost bij een ontwerpsnelheid 
van 120 km/u dan ook beperkt zijn. 
Een ontwerpsnelheid van 100 km/u levert inzake dwarsprofiel m.a.w. geen noemenswaardige 
ruimtewinst op t.o.v. 120 km/u. 
 
Wat het lengteprofiel betreft, wordt ook bij beide ontwerpsnelheden een maximaal 
hellingspercentage van 4% en een wenselijk hellingspercentage van 3% gehanteerd, Ook hier is de 
vrachtwagen de bepalende factor. Bij langere hellingen (i.f.v. een groter te overwinnen niveauverschil) 
moet er over gewaakt worden dat de snelheidsterugval niet te groot wordt. Een hellingspercentage 
van 4% is daarbij aanvaardbaar, een hellingspercentage van 3% is wenselijk. Het autoverkeer aan 
120 km/u heeft minder last van die snelheidsterugval, waardoor een hellingspercentage van 4% ook 
voor dat type verkeer aanvaardbaar is. Inzake hellingspercentage is er dus geen verschil in impact op 
het lengteprofiel. Wat daar wel impact op heeft, zijn de lengtes van de in- en uitvoegstroken en 
weefvakken. Die zijn bij een snelheid van 120 km/u immers langer dan bij 100 of 90 km/uur. 
Langsheen de R4 West liggen de knopen evenwel verder uit elkaar in vergelijking met de R4 Oost, 
zodat dit geen probleem zal opleveren. 
 
Een ontwerpsnelheid van 120 km/u bij een toegelaten snelheid van 90 km/u heeft enkele voordelen: 

• Een latere verhoging van het snelheidsregime is mogelijk zonder infrastructurele ingrepen. 

• Een breder wegprofiel betekent meer veiligheid. 

Een nadeel is wel dat bij een breder wegprofiel autobestuurders geneigd zijn sneller te rijden. 
 
Omwille van de beperkte meerkost op korte termijn en de voordelen op vlak van veiligheid en 
eventuele uitsparing van kosten op lange termijn, wordt ervoor gekozen om voor de R4 Oost hetzelfde 
dwarsprofiel te voorzien als dat van de R4 West. 

3.4 BESLUIT ONTWERPSNELHEID VERSUS TOEGELATEN SNELHEID 

Op basis van voorgaande overwegingen wordt voor de R4 West en de R4 Oost het volgende bepaald: 
 

 R4 West R4 Oost 

Ontwerpsnelheid 120 km/u 100 km/u 

Toegelaten snelheid na realisatie R4WO 90 km/u 90 km/u 

 
De ontwerpsnelheid van 100 km/u op de R4 Oost is conform de inrichtingsprincipes uit het RSV en 
laat bovendien toe om in de toekomst voor autoverkeer een licht afwijkende toegelaten snelheid te 
kunnen instellen. Het verschil in ontwerpsnelheid tussen R4 West en R4 Oost heeft geen invloed op 
de verhardingsbreedte, en heeft wellicht slechts een beperkte impact op de obstakelvrije zones. 
Daarom kan voor beide primaire wegen een gelijkaardig typedwarsprofiel gehanteerd worden. 
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Het verschil in ontwerpsnelheid heeft wel impact op de lengte van in- en uitvoegstroken en 
weefvakken. In die zin is een lagere ontwerpsnelheid op de R4 Oost niet onlogisch: ten zuiden van de 
Moervaart liggen de verschillende weerhouden knopen korter op elkaar dan bij de R4 West. 

3.5 TERUGKOPPELING ANALYSES OP MESO EN MICRONIVEAU 

Analyses en verder technische uitwerking op microniveau voor de knopen W9 en O1-O4, hebben 
uitgewezen dat in bepaalde zones de vooropgestelde ontwerpsnelheid niet haalbaar/wenselijk is. 
Uiteindelijk zijn volgende ontwerp- en toegelaten snelheden bepaald: 
  
Voor R4 West:  

• Ontwerpsnelheid:  
o 120 km/u van W1 (E34) tot op Ringvaartbrug 
o 100 km/u van Ringvaartbrug tot N9 (Brugsevaart) 

• Toegelaten snelheid: 90 km/u (overal)  

Voor R4 Oost  
• Ontwerpsnelheid: 

o 100 km/u van grens NL tot O1 (onderaan U-bak) 
o 70 km/u vanaf onderdoorgang O1 tot en met O4 
o 100 km/u op de overige delen  

• Toegelaten snelheid: 
o 90 km/u van grens NL tot O1 (begin U-bak op maaiveld) 
o 70 km/u vanaf onderdoorgang O1 tot en met O4 
o 90 km/u op de overige delen 

4 CONCEPTUELE VORMGEVING KNOOP O1-O2-O3-O4  

Knoop O1/O2/O3/O4 ter hoogte van Zelzate vervult een mix van 
functies op lokaal niveau (vb. ontsluiten bedrijventerrein 
Kloosterbos), bovenlokaal niveau (vb. ontsluiten van de 
gemeente Zelzate naar het hoger wegennet) en Vlaams niveau 
(vb. uitwisseling tussen hoofdweg E34 en primaire weg R4 Oost).  

De oplossing voor deze knoop van het Raamplan brengt zowel 
deze lokale als bovenlokale en Vlaamse functies op één punt 
samen, de rotonde Rijkswachtlaan. Verkeer op Vlaams niveau 
van de E34-Antwerpen richting R4 Oost - Nederland komt zo op 
de rotonde Rijkswachtlaan terecht waarbij het op gelijke hoogte 
komt als lokaal verkeer van Zelzate Rijkswachtlaan naar 
Kloosterbos én bovenlokaal verkeer van de haven naar Zelzate. 

De wegencategorisering wordt hier met andere woorden weinig 
tot niet gerespecteerd.  

Bovendien is in het concept van het Raamplan en de 
Rooilijnstudie gekozen om een vlotte verbinding in de voorrang te 
voorzien komende van Nederland gaande naar de E34 richting 
Brugge om zo verkeer tussen Nederland en Oost-Vlaanderen 
naar R4 West te leiden eerder dan naar R4 Oost. In omgekeerde 
richting wordt deze beweging echter niet ondersteund en moet 
het verkeer aan 2 rotondes voorrang geven om van de E34 – 
komende van Brugge Richting Nederland te gaan.  

 

 

Figuur 88: Conceptuele 

voorstelling knoop O1234 - 

versie Raamplan 

Het concept zoals in het Raamplan weergegeven heeft volgende nadelen: 

• De wegencategorisering (Hoofdweg – primaire weg type II – primaire weg type I – Lokale weg 
type I – Lokale weg type II – lokale weg type III) wordt niet ondersteund. 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 116 | 162 

 

• Er wordt véél verkeer naar de rotonde Rijkswachtlaan gestuurd dewelke naar capaciteit toe 
wellicht niet toereikend zal zijn (De capaciteit van de rotonde aan de Rijkswachtlaan werd 
reeds als belangrijk aandachtspunt opgenomen in de studie Afstemming Verkeerinfrastructuur 
Grenzeloze Kanaalzone). 

• Er ontstaat een onduidelijke leesbaarheid van de weg doordat routes in de ene richting totaal 
verschillend verlopen als routes in de andere richting (vb. Brugge → Terneuzen versus 
Terneuzen → Brugge) 

Er wordt voorgesteld het concept van het Raamplan te verlaten en de knoop opnieuw te bekijken en 
onderstaande doelstellingen werden daarbij afgestemd met de actoren: 

1. Doorstroming N49 maximaal, garanderen dus geen weerslag van de knoop O3 op de N49 (cf. 
wegencategorisering) 

2. Vlotte uitwisseling tussen R4-Tractaatweg en N49, zowel richting Brugge als richting 
Antwerpen (cf. Modeldoorrekeningen en wegencategorisering) 

3. Ontsluiting R4 Oost via primaire weg (hiërarchie respecteren, weerstand opbouwen) (cf. 
wegencategorisering) 

4. Woonverkeer Zelzate niet mengen met havenverkeer (cf. Raamplan) → bij voorkeur 
gescheiden systemen (ontsluiting woongebieden vs. ontsluiting industrieën havengebied) 

5. Een duidelijke ontsluiting voor Zelzate, sluipverkeer ontmoedigen (cf. Mobiliteitsplan) 

6. Niet onnodig bemoeilijken bestemmingsverkeer van en naar de R4-haven 

 

Bovenstaande betekent meer ongelijkvloerse kruisingen van wegen en dus een hogere kostprijs en 
ambitieniveau van het project voor deze knoop. De precieze invulling wordt verder op microniveau 
bepaald.  
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

In een eerste paragraaf worden de beslissingen/ voorkeursconcepten van de nota’s meso en micro 
teruggekoppeld.  
In de verdere paragrafen wordt op netwerkniveau het voorkeursconcept van de ombouw van de R4 
West en Oost en dit per modi.  
Hierbij wordt besproken welke knopen wel en niet uitwisselen en waar kruisingen voor gemotoriseerd 
en/of fietsers mogelijk zijn. De focus ligt dus op het netwerk voor de verschillende modi.  
Voor de specifieke vormgeving van de knopen en de analyses om tot de betreffende 
voorkeursconcepten te komen, wordt verder verwezen naar de nota’s van de desbetreffende knopen 
op microniveau. Voor de specifieke vormgeving van het dwarsprofiel van de R4 wordt verder 
verwezen naar de nota’s van de desbetreffende delen op mesoniveau. 

1 TERUGKOPPELING STARTNOTA’S MESO EN MICRO 

1.1 R4 WEST  

1.1.1 Meso  

Onderstaand typedwarsprofiel wordt nagestreefd voor R4 West. Waar dit profiel ruimtelijk niet 
inpasbaar is omwille van andere randvoorwaarden én langspassage mogeijk is, mag de vluchtstrook 
(gemotiveerd) weggelaten worden, hier moet dan wel een redresseerstrook voorzien worden.  
 

 

Figuur 89: Typedwarsprofiel R4 West met vluchtstroken 
 
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.  
 
De focus voor uitwisseling van vrachtverkeer met het hoger wegennet is gelegen op de knopen: 

• W2-Rieme Noord 

• W5-Ovaal van Wippelgem 

• W9-Zeeschipstraat-Christoffelweg 
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• N9 – Brugsevaart 
Vrachtverkeer van en naar de haven mag uitsluitend van deze knopen gebruik maken en wordt uit alle 
woonkernen geweerd. 
 
Op de R4 West zal geen landbouwverkeer meer toegelaten worden. Dit type verkeer zal moeten 
omrijden via de lokale langsliggende of nabijgelegen wegen.  
 
Verschillende gelijkgrondse kruisingen met de spoorlijn L55 worden geschrapt: 

• Drogenbroodstraat 

• Hoogstraat 
De gelijkgrondse kruising aan Elslo blijft behouden. 
 
Enkele busroutes moeten aangepast worden: 

• Buslijn 55 kan niet meer kruisen ter hoogte van Drogenbroodstraat en zal moet omrijden. 
Precieze omrijdroutes worden nog door De Lijn bepaald. 

• Buslijn 54 kruist R4 West aan Elslo, de verkeerslichten vervallen hier waardoor de busroute 
vlotter gaat.  

• Buslijnen 55-56 kruisen R4 West aan de Riemesteenweg, de verkeerslichten vervallen hier 
waardoor de busroutes vlotter gaan 

• Buslijnen 52, 53, 57 en 58 kruisen R4 West ter hoogte van de Zeeschipstraat en 
Evergemsesteenweg. Op microniveau moet voldoende aandacht gaan naar een goede 
doorstroming van deze bussen. Tramlijn 1 zal de R4 niet meer gelijkgronds kruisen. Het 
tunneldak van de knoop W9 kan uitgebouwd worden tot een multimodaal knooppunt tussen 
fietsers, auto’s, trams, bussen en mogelijk in de verre toekomst ook treinen. Verder onderzoek 
over de precieze invulling van deze knoop wordt besproken bij knoop W9 – microniveau.  

 
Het project R4WO ondersteunt de realisatie zoals beschreven onder Figuur 35: Raamplan Fiets – 
versie februari 2016 (bron: Provincie Oost-Vlaanderen). 
 
De fietskruisingen zullen ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Voor het voetgangersnetwerk zijn 
voornamelijk de linken tussen 2 nabijgelegen kernen van belang. De kruisingen, toegankelijk voor 
voetgangers, kunnen ook een link voorzien tussen bus- en tramhaltes in de woongebieden langs één 
zijde van de R4 (vb. tram 1 in Wondelgem, bus 55 in Kluizen/Ertvelde) en bedrijventerreinen zonder of 
met beperkte lijnvoering aan de andere zijde (vb. Industrieweg, bedrijven terrein Grote Nest). 

1.1.2 Micro  

W1 en W2 (Aansluiting E34 en knooppunt Rieme noord)  

W1 (aansluiting R4 West met E34) en W2 (knooppunt Rieme noord) zijn inmiddels gerealiseerd.  
 
W3 (Knooppunt Riemesteenweg) 

De Riemesteenweg kruist de R4 West zonder uitwisselingsmogelijkheden voor gemotoriseerd 
verkeer. De Pastorijstraat – Riemesteenweg wordt een lokale woonstraat waar een snelheidsregime 
van 50 km/u geldt met langsliggende fietspaden en voetpaden.  
 
De fietssnelweg gaat samen met R4 West onder de Riemesteenweg door en heeft lokale fietspaden 
langswaar de uitwisseling met de Riemesteenweg kan gebeuren.  
 
De doorstroming van het openbaar vervoer zal verbeteren aangezien zij ongehinderd de R4 zullen 
kunnen kruisen. 
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Figuur 90: W3 - Bestaande en ontworpen toestand 
 
W4a (Hoogstraat) en W4 b (Walgracht)  

Ter hoogte van W4a wordt de Hoogstraat afgesloten en deze loopt dood op de hoofdfietsroute langs 
R4 West. Deze is enkel toegankelijkheid voor plaatselijk landbouwverkeer. De hoofdfietsroute loopt 
door op maaiveldniveau. Er wordt een ongelijkvloerse kruising voorzien tussen de west- en oostzijde 
van R4 West. Deze kruising (brug of tunnel) wordt vormgegeven met een westelijke helling vlot 
bereikbaar uit het zuiden en westen (kant Kluizen) en een westelijke helling vlot bereikbaar uit het 
noorden (kant Kluizendok).  
 

 

Figuur 91: W4a  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
Het Ovaal van Wippelgem (W5), gelegen tussen W4a en W4b, is inmiddels gerealiseerd. 
 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 120 | 162 

 

Ter hoogte van W4b (Walgracht) loopt de fietsroute R4 West op het maaiveldniveau door. Er wordt 
een westelijke fietshelling voorzien die vlot toegankelijk is vanaf alle richtingen. Door de lokale 
woonstraten, Waalken en Hageland kunnen fietsers van/naar het westen en zuiden met beperkte 
omrijdafstanden en zonder scherpe bochten de fietsbeweging maken. De oostelijke helling wordt 
tussen de parallelweg en de spoorlijn voorzien.  
Aansluitend op deze fietsbrug zal een fietspad gelegd worden langs de teen van het talud van het 
Ovaal van Wippelgem (W5, gerealiseerd) onder de Noorwegenlaan door naar het fietspad langs de 
Vasco Da Gamalaan.  
 
De Hoogstraat en de Walgracht/Beelstraat maken geen deel uit van het openbaar vervoernetwerk. 
 

 

Figuur 92: W4b  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
W6 (Drogenbroodstraat)  

De Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat worden afgesloten van de R4 voor autoverkeer. De 
Drogenbroodstraat wordt een doodlopende straat. De Kerkbruggestraat zal enkel nog aansluiten op 
de parallelweg van de Jacques Paryslaan. Om de link tussen de woonkernen te behouden, wordt een 
fiets- en voetgangerstunnel voorzien onder de R4, het spoor en de parallelweg door. Ook de 
verbinding met het fietspad langs de R4 blijft. 
Aangezien ter hoogte van de Drogenbroodstraat geen kruising van de R4 West meer mogelijk is voor 
gemotoriseerd verkeer moet het gemotoriseerd verkeer na de ombouw omrijden.  
De kruising kan nog steeds gemaakt worden ter hoogte van W5 – Ovaal van Wippelgem. Ook voor 
het openbaar vervoer (bus 55 Gent – Zelzate) zal de route moeten aangepast worden, zo wordt de 
nieuwe route voorzien via de Kerkbruggestraat – parallelweg – Noorwegenlaan - Ovaal van 
Wippelgem – Verbindingsweg. 
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Figuur 93: W6  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
W7 (Elso)  

Elslo kruist R4 West zonder uitwisselingsmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij kan een 
asverschuiving voorzien worden waarbij via ventwegen de woningen langs Elslo ten westen van R4 
West nog steeds vlot bereikbaar zijn. Elslo wordt een lokale woonstraat met langsliggende fietspaden 
en voetpaden.  
 
De fietssnelweg gaat samen met R4 West onder Elslo door en heeft lokale fietspaden langswaar de 
uitwisseling met Elslo kan gebeuren. 
 
De doorstroming van het openbaar vervoer zal verbeteren aangezien de bussen de R4 ongehinderd 
zullen kunnen kruisen. 
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Figuur 94: W7  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
W8 (Langerbruggestraat)  

De Langerbrugsestraat kruist R4 West met uitwisselingsmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer. 
Voor dit kruispunt is een onderdoorgang van de R4 West onder de Langerbrugsestraat voorzien. Op- 
en afritten verbinden de Langerbrugsestraat met de R4 West. De spoorlijn ligt hier hoger en gaat over 
de Langerbrugsestraat.  
Om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling te garanderen, wordt op het tunneldak van de R4 een 
rotonde gebouwd waar de op- en afritten van de R4 en de Langerbrugsestraat op aansluiten. De 
uitwisseling van verkeer tussen R4 West en Langerbrugsestraat wordt geregeld met een 
enkelstrooksrotonde, hierbij wordt reeds voldoende ruimte voorzien om hier op termijn een 
dubbelstrooksrotonde van te kunnen maken. Tevens wordt de voorrangsregeling van de parallelweg 
R4 West x Langerbrugsestraat aangepast zodat verkeer op de parallelweg naar de knoop W8 
voorrang heeft. 
 
De fietssnelweg F40 langs de R4 gaat samen met R4 West onder Langerbrugsestraat door en heeft 
lokale fietspaden langswaar de uitwisseling met de Langerbrugsestraat kan gebeuren aan beide 
zijden van de Langerbrugsestraat. Op maaiveldniveau wordt een dubbelrichtingsoversteek voorzien 
op de Langerbrugsestraat-west. 
 
De fietssnelweg F402 langs de Langerbrugsestraat die op dit punt aantakt op de fietssnelweg F40 
langs de R4, kruist de op- en afrit gelijkgronds. 
 
Er zijn geen buslijnen door of langs de Langerbrugsestraat. 
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Figuur 95: W8  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
W9 (Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg) 

Verkeer op de R4 rijdt in een tunnel onder beide kruispunten (Zeeschipstraat en Evergemsesteenweg) 
door. Voor de uitwisseling tussen de R4 en de lokale wegenis, werd in de startnota microniveau W9 
de voorkeur uitgesproken voor de lampvariant. Deze variant vereist een GRUP29.  

                                                      
29 Voor dit GRUP is de procedure volgens het geïntegreerd planproces opgestart. De startnota 
omgeving alsook de eerste procesnota werden door het planteam opgesteld. Deze worden 
eerstdaags voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Na goedkeuring kan dan het eerste 
participatiemoment georganiseerd worden. Aangezien steeds een risico bestaat dat dit GRUP niet 
goedgekeurd wordt, is beslist om in de projectMER ook de andere variant, nl raamplan mee te 
onderzoeken. 
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In het lampconcept moet het verkeer vanuit Gent eerst de tunnel door en rijdt pas af voorbij de 
Zeeschipstraat. Via een lus onder de R4 door, worden dit verkeer naar het kruispunt van de 
Zeeschipstraat geleid. Verkeer vanuit Zelzate verlaat de R4 voor de tunnel en voegt zich bij het 
verkeer vanuit Gent. Op het kruispunt met de Zeeschipstraat kan je alle richtingen uitrijden. 
 

 

Figuur 96: W9  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
Een 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. 
 

 

Figuur 97: W9  - Verdere uittekening mogelijke inrichting 
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Het oostelijke 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. 

 

Figuur 98: W9  - Detail concept oostelijk 

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). 
 
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. 
 
Bovenstaande inrichting betreft een eerste 
mogelijke vertaling die verkeerskundig werd 
doorgerekend. Ook een inrichting met VRI behoort 
tot de opties.  
 
Dit kruispunt wordt in fase projectnota verder 
uitgewerkt, na input van de lopende studie van de 
stad Gent ivm deze zone. 
 

 

Figuur 99: W9  - Detail mogelijk concept 

westelijk kruispunt 
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Het kruispunt Christoffelweg x Heinakker-
Waalbrugstraat wordt voorrangsgeregeld 
gelijkaardig zoals dit vandaag het geval is. Het 
kruispunt ten zuiden van de McDonalds wordt 
afgesloten. 

 
 

 

Figuur 100: W9  - Detail kruispunt 

Christoffelweg – Heinakker – Waalbrugstraat 
 

Het kruispunt Zeeschipstraat x Houtjen-
Stenenkruis is gelijk in beide opties.  
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). 
 

 

Figuur 101: W9  - Detail kruispunt 

Zeeschipstraat – Houtjen - Stenenkruis 
 

 

Er wordt een fietssnelweg voorzien ten noorden van R4 West. Deze gaat via brug over de 
Christoffelweg en kruist de Industrieweg op maaiveldniveau.  Eventueel kan nog geopteerd worden 
om het fietsviaduct over de Christoffelweg door te trekken 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. 
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Een deel van de toekomstige fietssnelweg L58 wordt gerealiseerd om de R4 veilig te kunnen kruisen. 
De fietssnelweg wordt gerealiseerd van de Spesbroekstraat tot minstens de kruising met de R4, 
mogelijks tot de Schouwingsstraat-Heinakker30. Daarnaast wordt een uitwisselingsviaduct voorzien 
tussen fietssnelweg R4 West en fietssnelweg L58.  
 
De vormgeving van de knoop in het lampconcept leent zich ertoe om een betere verknoping van fiets, 
openbaar vervoer en auto te voorzien dan vandaag het geval is.  
 
W11a – Gaverstraat en W11b – Vijfhoekstraat 

Ter hoogte van W11 a Gaverstraat wordt de gelijkgrondse oversteek op R4 West afgesloten. In de 
plaats wordt een ongelijkgrondse fiets- en voetgangersverbinding weerhouden. De fietsbrug zal een 
veilige verbinding vormen tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de 
hogeschool. De brug vormt ook een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en 
de R4. Er zijn nog twee opties voor de hellingen naar de brug.  
 
 

 

Figuur 102: W11a  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
W11b – Vijfhoekstraat 
Ook ter hoogte van de Vijfhoekstraat wordt de gelijkgrondse oversteek op R4 West 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. De fietsbrug maakt een verbinding tussen de woonkernen (kant 
Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. Ook wordt voorzien in een verbinding met de 
nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en R4. 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. 

                                                      
30 Voor de doortrekking van de fietssnelweg langsheen de spoorlijn L58, wordt een afzonderlijke studie 
uitgevoerd door de Provincie, stad Gent en de gemeente Evergem. In deze studie zal onderzocht 
worden of na doortrekking over de Ringvaart, er nog steeds nood is aan een verbinding met de 
Schouwingsstraat. Afhankelijk van de resultaten van deze studie zal bepaald worden welk deel van de 
fietssnelweg binnen het project R4WO wordt uitgevoerd en welk deel in het project voor de kruising 
met de Ringvaart. 
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Figuur 103: W11b  - Bestaande en ontworpen toestand 
 

1.2 R4 OOST 

1.2.1 Meso  

Voor de R4 Oost wordt hetzelfde typeprofiel weerhouden als voor de R4 West.  
Wel is nu al geweten dat ter hoogte van de insleuving voor de O1 de beschikbare ruimte beperkt is. 
Hier zullen – ondanks de afwezigheid van langspassage – de vluchtstroken geschrapt worden. 
 
Er wordt voor het lengteprofiel hellingspercentages van maximaal 4%, wenselijk 3% gehanteerd voor 
R4 Oost.  
 
Alle knopen op de R4 Oost – m.u.v. knoop O7bis – zorgen voor uitwisseling van vrachtverkeer met 
het hoger wegennet, i.c. de R4 Oost, de R4 – D. Eisenhowerlaan en de A11/E34/N49. 
Vrachtverkeer van en naar de haven wordt uit alle woonkernen geweerd en mag uitsluitend gebruik 
maken van volgende knopen: 

• O3 i.f.v. ontsluiting richting A11/E34/N49; 

• O4 i.f.v. ontsluiting richting A11/E34/N49; 

• O4bis i.f.v. ontsluiting Arcelor Mittal; 

• Nieuw knooppunt O5 (tevens ontsluiting nieuw regionaal bedrijventerrein Moervaart-Noord); 

• O6 (tevens ontsluiting Moervaart-Noord en Moervaart-Zuid); 

• O6bis (tevens ontsluiting Moervaart-Zuid); 

• O7 (tevens ontsluiting Skaldenpark); 

• O8; 

• O9 i.f.v. ontsluiting richting R4 – D. Eisenhowerlaan en E17/E40 verderop. 

 
De op- en afritten tussen de knopen O1 en O2 zorgen samen met de ringvormige parallelstructuur 
voor de ontsluiting van de kern van Zelzate (lokaal bestemmingsvrachtverkeer), de ontsluiting van 
bedrijventerrein Karnemelkpolder. Deze uitwisseling speelt samen met de doortocht van Zelzate een 
rol in de calamiteitenroute van R4 Oost naar R4 West. 
 
Op de R4 Oost zal geen landbouwverkeer meer toegelaten worden, noch op de geplande 
fietssnelweg langs de R4 Oost. Dit type verkeer zal moeten omrijden via de lokale langsliggende of 
nabijgelegen wegen.  
 
Verschillende gelijkgrondse kruisingen met treinsporen worden geschrapt: 

− De (huidig verlaten) spoorkruising op de R4 ten zuiden van de knoop O4bis (hoofdtoegang 
Arcelor Mittal); 

− T.h.v. Knippegroen (knoop O5bis); 

− T.h.v. de Energiestraat (knoop O6bis); 
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− T.h.v. de hoofdontsluitingsweg van Ghent Coal. 
 
Binnen het project R4WO worden de nodige ingrepen voorzien tot net voorbij de N49 zodat de 
geplande spoorlijn L204 kan gerealiseerd worden zonder gelijkvloerse kruisingen. Voor het noordelijk 
gedeelte zal dit binnen de studie voor de geplande doortrekking van de spoorlijn L204 moeten 
onderzocht worden. 
 
Tussen knoop O4 (rotonde Cosmos) en knoop O9 (Eurosilo) kan de lijnvoering van buslijn 73 langs 
de R4 Oost (= hoofdas van deze lijn) gehandhaafd blijven, zij het dat er geen haltes meer worden 
voorzien langs de primaire weg. De enige noodzakelijk aanpassing betreft de uitwisseling met de R4 
t.h.v. Sint-Kruis-Winkel. Daar waar dit vandaag de dag aan de lichtengeregelde kruising met 
Knippegroen en de Smishoekstraat gebeurt, zal dit in de toekomst via de nieuwe knoop O5 moeten. 
De aftakkingen van lijn 73, o.m. via Desteldonk, voorzien wel nog steeds stopplaatsen. 
 
Ten noorden van knoop O4 dringen zich mogelijk wel aanpassingen van routes op. De buslijnen die 
vanaf O4 via de R4 Oost tot de Rijkswachtlaan rijden (lijnen 49, 73 en 96), kunnen dit in principe in de 
toekomst ook nog doen. Om het busverkeer echter niet samen met het andere (drukke) verkeer over 
de R4 Oost te sturen, zijn een aantal optimalisaties bekeken voor de ontsluiting van het openbaar 
vervoer tussen knopen O2 en O3. Dit onderzoek is gevoerd op microniveau (cfr verdere in de nota). 
 
Het project R4WO ondersteunt de realisatie zoals beschreven onder Figuur 35: Raamplan Fiets – 
versie februari 2016 (bron: Provincie Oost-Vlaanderen). 
 
De fietskruisingen zullen ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Voor het voetgangersnetwerk zijn 
voornamelijk de linken tussen 2 nabijgelegen kernen/woonentiteiten of de verbindingen tussen 
woonkernen en tewerkstellingsgebieden van belang. De kruisingen, toegankelijk voor voetgangers, 
kunnen ook een link voorzien tussen bus- en tramhaltes in de woongebieden langs één zijde van de 
R4 Oost en bedrijventerreinen zonder of met beperkte lijnvoering aan de andere zijde. Dit speelt op de 
R4 Oost iets minder dan op de R4 West.  

1.2.2 Micro  

O1-O2-O3-O4 (Knooppunt Zelzate (zone tussen grens met Nederland en de E34)) 
De R4 Oost en de Tractaatweg komen in elkaars verlengde te liggen. Deze primaire as gaat onder de 
kruispunten met de Leegstraat en de Kanaalstraat enerzijds (O1) en met de Rijkswachtlaan en Akker 
anderzijds (O2). De uitwisseling tussen deze primaire as en Zelzate gebeurt via op- en afritten (en 
bijbehorende weefvakken) tussen knopen O1 en O2, en dit zowel vanuit de richting Gent als vanuit de 
richting Nederland.  
 
Specifiek voor de ontsluiting van Zelzate, wordt een langgerekte ovonde voorzien tussen knopen O1 
en O2. Tussen beide knopen worden vanaf de parallelstructuur van de ovonde (met weefvakken) 
naar/van de R4 voorzien. Verkeer komende van Nederland, met Zelzate als bestemming zal via de 
afrit van de R4 en de parallelstructuur van de ovonde terecht komen op knoop O2 (Rijkswachtlaan). 
Verkeer van Gent, eveneens met bestemming Zelzate, zal terecht komen op knoop O1 (Kanaalstraat). 
Verkeer naar/van Zelzate wordt m.a.w. beter gespreid over de beide knopen.  
 
Vanaf de E34 kan men de R4 Oost – primaire I gedeelte bereiken via ongelijkvloerse aansluitingen. 
Hierbij worden nog 2 mogelijkheden weerhouden, nl een variant 10 met viaduct en de variant 16 
zonder viaduct. 
 
Ook de rotonde Cosmos kan bereikt worden vanaf de E34. Het bedrijventerrein Kloosterbos ontsluit 
via de op -en afrit (afrit komende van kant Antwerpen, oprit richting Brugge). 
 
De N449 Walderdonk zal niet langer aantakken op rotonde O4 (Cosmos), maar wordt omgeleid naar 
knooppunt O4bis, ter hoogte van Arcelor Mittal.  
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Figuur 104: O1 - O2 - O3- O4  - Ontworpen toestand variant 10 en variant 16 
 
Voor de fietsers wordt volgende infrastructuur voorzien:  

• Aan de knoop O1 : een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen ten noorden van de ovonde.  

• Ter hoogte van knoop O2: een dubbelrichtingsfietspad die langs de zuidzijde van de rotonde  

• Een fietsverbinding tussen knoop O3 en de fietssnelwegen. Deze kruisen ongelijkvoers met 
de wegeninfrastructuur.  

 
Voor het busverkeer worden ingrepen voorzien in functie van een vlottere doorstroming: 

• voor de route van Wachtebeke naar Zelzate wordt de vluchtstrook vanaf O4 als busbaan 
ingericht. Voorbij de kruising met de N49 krijgt de bus een afzonderlijke busbaan die aansluit 
op Akker. Ter hoogte van de O2 wordt bijkomend een busdoorsteek voorzien; 

• voor de route van Zelzate naar Wachtebeke wordt de lijnvoering via de Wachtebekestraat 
voorzien met dan en extra doorsteek en aansluiting op de R4 Oost (via een extra invoegstrook 
specifiek voor de bus). 

Maatregelen zullen noodzakelijk zijn om oneigenlijk gebruik (sluipverkeer) te weren. 
 

O4bis (Knooppunt Zelzate (zone tussen grens met Nederland en de E34)) 
De N449 zal aansluiten ter hoogte van O4bis en niet meer ter hoogte van O4. Ter hoogte van Arcelor 
Mittal Gent (AMG) wordt een nieuwe ongelijkvloerse knoop gerealiseerd. De R4 Oost gaat in viaduct 
over de rotonde en de toekomstige spoorlijn L204. De rotonde die instaat voor de ontsluiting van AMG 
is een tweestrooksrotonde met enkele toeritten en een bypass op de zuidelijke tak (afrit R4 kant 
Zelzate) en op de uitrit van AMG.  
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Figuur 105: O4bis  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
De fietssnelweg wordt gerealiseerd op de oude spoorwegbedding. De fietssnelweg gaat onder de tak 
van de N449 door, om aan te sluiten in zuidelijke richting. In noordelijke richting is er een 
onderdoorgang onder de R4 om vervolgens aan de westzijde van de R4 te liggen.   
 
O5bis (Knooppunt Sint-Kruis-Winkel) 

Het bestaande kruispunt thv Knippegroen en Sint-Kruis-Winkeldorp verdwijnt. Knippegroen en Sint-
Kruis-Winkeldorp worden doodlopende straten aan de R4. Fietsers krijgen een fietstunnel onder de 
R4. Om Sint-Kruis-Winkel op de R4 Oost aan te sluiten, is een nieuwe lokale ontsluitingsweg voorzien 
vanaf Schuitstraat tot aan knooppunt O5 (Moervaart Noord).  
In Sint-Kruis-Winkel moeten hiervoor verschillende wegen aangepast worden, namelijk de K. 
Bauwensstraat en de Barkstraat. Dit gebeurt voor de uitvoering van project R4WO en zal samengaan 
met de rioleringswerken in deze omgeving. 
 

 

Figuur 106: O5bis  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
De bussen van lijn 73 Gent – Oostakker – Zelzate rijden momenteel via de R4 en via de route 
Georges De Baetsplein – Sint-Kruiswinkeldorp – Winkelwarande. Wanneer deze knoop zal worden 
opgeheven voor gemotoriseerd verkeer, zal deze buslijn moeten worden omgeleid (wellicht via de 
nieuwe knoop O5). 
 
O5 (Knooppunt Moervaart noord) 

Ter hoogte van O5 wordt een nieuwe ongeljikvloerse knoop gerealiseerd boven de R4 Oost die de 
uitwisseling met de R4 Oost voor gemotoriseerd verkeer mogelijk maakt. Die uitwisseling wordt 
geregeld met een ovonde.  
De fietssnelweg gaat parallel aan de R4 Oost op maaiveldniveau onder de nieuwe knoop door. 
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Figuur 107: O5  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
O6 (Knooppunt Moervaart) 

De bestaande lichten ten noorden van de Moervaart verdwijnen en de middenberm gaat dicht. De op- 
en afrit op de kant richting Zelzate blijft behouden maar wordt qua bochtstralen aangepast. Verkeer 
dat richting Gent wil rijden zal dit moeten doen via het geplande, meer noordelijk gelegen knooppunt 
Moervaart Noord. 
Ten zuiden van de Moervaart worden geen ingrepen voorzien voor het autoverkeer. 
 
Voor de fietsers werden twee opties weerhouden en wordt als vrijheid opengelaten binnen de DBFM: 

• In optie 1 komt er een fietssnelweg over de Moervaart vlak naast de brug over het autoverkeer 
(al dan niet als afzonderlijk kunstwerk uitgevoerd). Fietsers kunnen ook afslaan naar de 
Moervaartkaai of de Rodenhuizekaai. In dit scenario zijn bijkomend zowel ten noorden als ten 
zuiden fietstunnels nodig op de op- en afrit ongelijkvloers te kruisen. 

• In optie 2 wijkt de fietssnelweg langs de R4 uit en volgt de afrit richting Rodenhuizekaai. Daar 
krijgen fietsers de keuze om rechtdoor de fietsbrug op te rijden over de Moervaart of verder te 
rijden tot de Rodenhuizenkaai. In dit scenario is enkel aan de noordkant een fietstunnel nodig 
om de op- en afrit te kruisen. 
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Figuur 108: O6  - Bestaande en ontworpen toestand 
 

O6bis Knooppunt Energiestraat 

De Energiestraat kruist de R4 Oost ongelijkvloers met uitwisselingsmogelijkheden voor gemotoriseerd 
verkeer. De uitwisseling van verkeer tussen de R4 Oost en de Energiestraat wordt geregeld met een 
Hollands complex. Op de brug van het Hollands complex krijgt de Energiestraat een 2x2-profiel, met 
telkens één rechtdoorgaande rijstrook en één linksafslagstrook per rijrichting. 
Tussen de oprit van het complex O7 (Belgicastraat-Skaldenpark) en de afrit van complex O6bis wordt 
aan de oostzijde een weefvak voorzien, waarop de Desteldonkstraat met een aparte in- en 
uitvoegstrook aansluit.  
 



 
Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_000-MACRO - VERSIE 6  RMC 20180529.DOC pag. 134 | 162 

 

 

Figuur 109: O6bis - Bestaande en ontworpen toestand 
 
De fietssnelweg gaat parallel aan de R4 Oost op maaiveldniveau onder de Energiestraat door. Op de 
brug van de Energiestraat worden aan weerszijden enkelrichtingsfietspaden voorzien. 
 
De uitwisseling met de fietssnelweg gebeurt aan de noordzijde van de Energiestraat via een 
fietsverbinding in twee richtingen. Over de oostelijke tak van de Energiestraat wordt een gelijkvloerse 
kruising voorzien om fietsers, die uit de richting van de haven komen en de fietssnelweg willen 
bereiken, te laten oversteken. 
 
De fietssnelweg gaat middels fietstunnels onder de rechts in – rechts uit van de Desteldonkstraat 
door. Uitwisseling met de Desteldonkstraat gebeurt via een dubbelrichtingsfietspad dat aan de 
noordzijde van de fietssnelweg aftakt.  
 
O7 bis (Knooppunt F.N. Piratenstraat) 

De F. N. Piratenstraat sluit niet langer aan op de R4. Door een brug te bouwen over de R4 sluit de 
F. N. Piratenstraat aan op de Imsakkerlaan. Deze brug maakt verkeer tussen de beide havenzones 
mogelijk, zonder gebruik te maken van de R4. De brug doet ook dienst als schakel tussen het al 
gerealiseerde deel van de fietssnelweg F40 aan de westkant van de R4 Oost en het geplande 
gedeelte aan de oostkant van de R4 Oost. 
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Figuur 110: O7bis - Bestaande en ontworpen toestand 
 

O9 (Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan (Eurosilo)) 
Het kruispunt aan Eurosilo wordt omgevormd tot een turboverkeersplein. Een turboverkeersplein is 
een rotondevariant met aparte rijstroken per richting. Voor het naderen van het turboverkeersplein 
moet je het juiste voorsorteervak kiezen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen worden alle 
mogelijke conflictpunten geregeld met verkeerslichten. Deze verkeerslichten werken volgens het 
principe van een groene golf zodat er een vlotte afwikkeling van het verkeer is. 
 

 

Figuur 111: O9  - Bestaande en ontworpen toestand 
 
De (bestaande) fietssnelweg blijft ten westen van de knoop liggen mits verschuiving. 
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2 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

2.1 AUTO-INFRASTRUCTUUR 

Zoals reeds beschreven onder 3.11 Relevante verkeersstudies, zijn veel aanpassingen gepland aan 
het wegennet in de ruimere omgeving. Dit project van de R4 voorziet om merendeel van de 
voorrangsgeregelde en lichtengeregelde kruispunten te supprimeren en te vervangen door 
volwaardige op- en afritten en om een aantal aantakkingen te schrappen en sommige te verplaatsen. 
 
Volgende aanpassingen worden meegenomen in het toekomstig autonetwerk, welke geen deel 
uitmaken van het project R4WO: 

• Hollands complex Rieme Noord (W2 – intussen gerealiseerd); 

• Aanleg verbindingsweg Ovaal van Wippelgem met Noordlaan; 

• Aanleg Verapazbrug en verleggen R40 naar de Afrikalaan; 

• Op- en afrittencomplex Langerbruggestraat (O8 – intussen gerealiseerd). 

Er kan aangenomen worden dat deze projecten zullen gerealiseerd zijn tegen de aanvang van de 
werken van R4WO31. 
 
Door het supprimeren en aanpassen van de knopen op R4 West en Oost zal het toekomstig netwerk 
voor gemotoriseerd verkeer er uitzien zoals op onderstaande figuur.  
 

                                                      
31 Eventuele andere aanpassingen (vb. bouw Meulestedebrug) hebben geen invloed op het netwerk op 
macroniveau. 
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Figuur 112: Voorkeursvariant – toekomstig netwerk gemotoriseerd verkeer (bron AWV) 
 
De knopen langsheen de R4 West krijgen volgende functies toegekend (deze worden verder verfijnd 
en geargumenteerd op meso- en microniveau). De grijs gemarkeerde knopen betreffen daarbij knopen 
met een uitwisselingsfunctie. De overige knopen betreffen zuivere kruising van de R4 West. 
 

Knoop Type 
aansluiting 

Binnen of buiten 
project R4WO 

Functie in netwerk voor 
gemotoriseerd verkeer 

W1 – E34xR4W Klaverblad  Gerealiseerd • Uitwisseling tussen primaire weg 
type I en Hoofdweg 

W2 – Rieme Noord Volwaardige op 
– en afrit 

Gerealiseerd • Ontsluiten vrachtverkeer haven 
bedrijventerrein Rieme Noord en 
Kluizendok naar R4. 

W3 – 
Riemesteenweg 

Kruising zonder 
uitwisseling 

Project R4WO • Verbinden kernen Rieme en 
Ertvelde. 

W3bis R-in, R-uit Project R4wo • Ontsluiten RWZI Aquafin alsook 
windmolen. 
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Knoop Type 
aansluiting 

Binnen of buiten 
project R4WO 

Functie in netwerk voor 
gemotoriseerd verkeer 

W4a – Hoogstraat Enkel 
fietskruising 

Project R4WO / 

W4b – Walgracht Enkel 
fietskruising 

Project R4WO / 

W5 – Ovaal van 
Wippelgem 

Volwaardige op 
– en afrit 

Gerealiseerd, 
aansluiting met 
Noordlaan gepland, 
niet in project 
R4WO 

• Ontsluiten vrachtverkeer en 
autoverkeer bedrijventerreinen 
Kluizendok, Grote Nest 

• Ontsluiten woonkernen 
Doornzele, Kerkbrugge-
Langerbrugge, Wippelgem, 
Kluizen, Ertvelde en Rieme en 
verder gelegen kernen in het 
Meetjesland naar de R4. 

• Verbinden van de kernen 
Kluizen/Wippelgem met 
Doornzele/Kerkbrugge-
Langerbrugge 

W6 – 
Drogenbroodstraat 

Enkel 
fietskruising 

Project R4WO /32 

W7 – Elslo Kruising zonder 
uitwisseling 

Project R4WO • Verbinden van de kern Evergem 
met Kerkbrugge-Langerbrugge 
en Doornzele. 

W8 – 
Langerbruggestraat 

Volwaardige op 
– en afrit 

Project R4WO • Ontsluiten woonkernen 
Doornzele, Kerkbrugge-
Langerbrugge en Evergem naar 
de R4. 

• Verbinden van de kern Evergem 
met Kerkbrugge-Langerbrugge 

• Ontsluiten Wittewalle en 
opvangen keerbewegingen voor 
verkeer komende van Zelzate dat 
naar Wittewalle wil en naar de 
tankstations.  

W9 - 
Zeeschipstraat 

Volwaardige op 
– en afrit 

Project R4WO • Ontsluiten woonkernen Evergem 
en verder gelegen kernen in het 
Meetjesland naar de R4. 

• Ontsluiten van de noordelijke 
woongebieden (Wondelgem, 
Meulestede, Muide) naar de R4. 

• Ontsluiten van het Zuidelijk deel 
van de haven naar de R4. 

 
De bereikbaarheid van deze kernen naar het hoger wegennet zal verminderen door de bundeling van 
enkele kruispunten, de leefbaarheid en het aantal conflicten zal echter verbeteren. Langs de R4 West 
zijn vandaag enkele parallelwegen gelegen. Door het schrappen van verschillende aantakkingen 
zullen deze parallelwegen in belang toenemen om de R4 West te kunnen bereiken. 
 
Door het supprimeren en aanpassen van de knopen op de R4 Oost krijgen de knopen onderstaande 
functies toegekend (deze worden verder verfijnd en geargumenteerd op meso- en microniveau). Ook 
hier zijn de knopen met uitwisseling grijs gemarkeerd. 
 

                                                      
32 Ondanks de uitdrukkelijke wens van de gemeente Evergem om ter hoogte van de 
Drogenbroodstraat ook een kruising voor autoverkeer te voorzien, werd dit niet weerhouden. 
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Knoop Type 
aansluiting 

Binnen of buiten 
project R4WO 

Functie in netwerk voor 
gemotoriseerd verkeer 

O1/O2/O3/O4 - 
aantakking Zelzate 
en E34 x R4O 

Volwaardige op 
en afritten voor 
Zelzate in 
combinatie met 
klaverblad R4 x 
E34 

Binnen project 
R4WO  

• Ontsluiten woonkern Zelzate naar 
R4. 

• Ontsluiten bedrijventerreinen 
Rosteyne en Kloosterbos naar 
R4. 

• Uitwisseling primaire weg type I 
en II met hoofdweg. 

• Ontsluiting Wachtebeke via 
Leegstraat 

O4bis – Aantakking 
Arcelor Mittal en 
N449 

Volwaardige op 
– en afrit 

Binnen project 
R4WO 

• Ontsluiten Arcelor Mittal naar R4 

en ontsluiting Wachtebeke
33

 

• Ontsluiting provinciaal domein 
Puyenbroeck 

O5bis – 
Fietskruising Sint-
Kruis-Winkel 

Fietskruising Binnen project 
R4WO 

/ 

O5 – Moervaart 
Noord 

Volwaardige op 
– en afrit 

Binnen project 
R4WO 

• Ontsluiten bedrijventerreinen 
tussen Moervaart en Sint-Kruis-
Winkel langs beide zijden van de 
R4. 

• Ontsluiten Sint-Kruis-Winkel naar 
R4. 

• Verkeer van het veer richting 
Gent. 

• Faciliteren van keerbewegingen 
van verkeer komende van de 
rechts-in, rechts-uit aan de 
zuidelijke op- en afrit aan 
Omgeving Moervaart. Verkeer 
van de zone ten noorden van de 
Moervaart dient via de 
parallelweg naar O5 te rijden om 
zo de R4 richting Gent te nemen. 

O6 – Omgeving 
Moervaart 

Rechts- in, 
rechts- uit 

Binnen project 
R4WO (oa 
vernieuwing van 
één brughelft)  

• Ontsluiten bedrijventerreinen 
tussen Moervaart en Sint-Kruis-
Winkel langs beide zijden van de 
R4. 

• Ontsluiten verkeer van kernen 
ten westen van het kanaal Gent-
Terneuzen die via Veer 
Doornzele – Rodenhuize hier R4 
Oost bereiken. 

                                                      
33 Na uitgebreid variantenonderzoek in het kader van de startnota voor knoop O1O2O3O4 werd beslist om N449 
te ontsluiten via O4bis. Hiermee werd rekening gehouden bij de uitwerking van knoop O4bis.  
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Knoop Type 
aansluiting 

Binnen of buiten 
project R4WO 

Functie in netwerk voor 
gemotoriseerd verkeer 

O6bis – 
Energiestraat / 
ontsluiting 
Desteldonk 

Volwaardige op 
– en afrit 

Binnen project 
R4WO 

• Ontsluiten bedrijventerreinen ten 
westen en oosten van de R4 
(omgeving Energiestraat). 

• Ontsluiten Desteldonk. 

• Faciliteren van keerbewegingen 
voor verkeer komende van 
Zelzate richting zuidelijke op- en 
afrit omgeving Moervaart (O6). 

• Faciliteren van keerbewegingen 
voor verkeer komende van oprit 
Desteldonkstraat in de richting 
van Gent. 

O7 –Skaldenstraat Volwaardige op 
– en afrit 

Gerealiseerd • Ontsluiten bedrijventerreinen ten 
westen en oosten van de R4 
(omgeving Skaldenstraat-
Belgicastraat). 

• Faciliteren van keerbewegingen 
voor verkeer komende van 
Zelzate richting op- en afrit 
Desteldonkstraat. 

O7bis – 
Piratenstraat 

Kruising zonder 
uitwisseling 

Binnen project 
R4WO 

• Verbinden Bedrijventerreinen ten 
westen en Oosten van R4 Oost 
(Skaldenpark met omgeving 
Volvo-Honda). 

O8 – 
Langerbruggestraat 

Volwaardige op 
– en afrit 

Gerealiseerd • Ontsluiten bedrijventerreinen 
omgeving Volvo-Honda met R4 

• Ontsluiten Oostakker naar R4. 

• Ontsluiting van Wittewalle en 
bijhorend bedrijventerrein. 

• Ontsluiting van tankstations en 
NATOterrein. 

O9 – Eurosilo Uitwisselings- 
knoop 

Binnen project 
R4WO 

• Uitwisseling tussen 3 primaire 
wegen type II. 

 
De bereikbaarheid van de verschillende bedrijventerreinen naar de R4 wordt verbeterd, het aantal 
aantakkingen blijft gelijk met de huidige toestand, met het belangrijke verschil dat de aantakkingen 
beter beveiligd zijn door het vervangen van verkeerslichtengeregelde kruispunten door op- en afritten. 
 
De doortocht Zelzate krijgt een meer lokale rol. Door het vlotter maken van de R4 West en Oost en 
door het herinrichten van de Kanaalstraat meer op maat van een doortocht wordt het gebruik van het 
bovenlokaal wegennet (R4, E34) gestimuleerd t.o.v. het lokaal wegennet (Kanaalstraat).  
 
De dwarsrelatie over het kanaal Gent-Terneuzen blijft zich enten op de bestaande veren en 
infrastructuren.  
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De verschillende onderdelen van de haven zijn bereikbaar vanaf de R4. Daarnaast is het belangrijk 
dat er een calamiteitenroute is. In geval van calamiteiten kan deze route gebruikt worden om de 
bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. Tevens wordt aldus terugslag op de R4 maximaal 
vermeden.  

 

 Te ontsluiten gebied  Basisontsluiting 
via  

Ontsluiting in geval van 
calamiteiten  

R4 West  Rieme Noord 

 

• W2 

 

• N474 / Zelzate 

• W5 

 Kluizendok 

 

• W5 

 

• W2 

• N474 / Zelzate 

 Grote Nest & zone tussen 
Ringvaart / Zeeschipstraat  

• N474 

• W5 vanuit 
Zelzate 

• W5 en N474 elkaars 
calamiteitentoegang 

 Industrieweg  

 

• W9 

• N9 

 

• W9 en N9 elkaars 
calamiteitentoegang 

R4 Oost Darsen - Darsen Zuid 

 

• Vliegtuiglaan  • O8/Van Daelelaan 

 Darsen – Volvo 

 

• O8 • O7 al dan niet met O7bis 

• Van Daelelaan 

 Darsen – kant Belgicastraat • O7 • O8 

 Darsen – kant Skaldenpark 

 

• O7 

 

• O8 met O7bis 

 Moervaart Zuid (incl. Ghent 
Coal) 

 

• O6bis 

 

• Vanuit Gent: via O6  

• Vanuit Zelzate: keren thv 
O7 en via O6 

 Moervaart Noord – Zone 
Pleitstraat 

• O6 

• O5 

 

• calamiteit O6 : O5 

• calamiteit O5 : O6;  
komende vanuit Zelzate 
omrijden via O6bis 

 Moervaart Noord – Ontsluiting 
Arcelor Zuid 

 

• O5 • O6 / O4bis 

 

 Moervaart Noord – Ontsluiting 
Arcelor Hoofdtoegang 

 

• O4bis • O5  

• Bij nieuwe inrit Rosteyne: 
O4 / E34 

 Kloosterbos / Rosteyne: 

 

• O4 • via E34 (mits omrijfactor 
voor ene richting) 
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Figuur 113: Voorkeursvariant – gewenste ontsluiting bedrijventerreinen gemotoriseerd verkeer 

en ontsluiting in geval van calamiteiten. 
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2.2 VRACHTROUTENETWERK 

De focus voor uitwisseling van vrachtverkeer met het hoger wegennet is gelegen op de knopen W2-
Rieme Noord, W5-Ovaal van Wippelgem en W9-Zeeschipstraat-Christoffelweg voor R4 West en alle 
uitwisselingsknopen op R4 Oost. De overige knopen kunnen gebruikt worden voor lokaal 
bestemmingsvrachtverkeer, doorgaand vrachtverkeer wordt hier echter geweerd. 
 

 

Figuur 114: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen - regio Gent – lange termijn (bron: MOW, kaart nog 

niet gevalideerd) 

2.3 UITZONDERLIJK VERVOER  

Naast het netwerk voor autoverkeer en vrachtwagens wordt ook het netwerk voor uitzonderlijk vervoer 
aangepast. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het toegelaten uitzonderlijk vervoer op 
deze wegen en knopen te verhogen door constructies te voorzien die hoge belastingen kunnen 
verdragen en voldoende vrije hoogte voor doorgaand uitzonderlijk vervoer behouden. 
 
Het resultaat van de ingrepen zal er toe leiden dat doorgaand uitzonderlijk vervoer van alle types 
(hoog, zwaar en lang inclusief combinaties) mogelijk is.  
Wat betreft het uitzonderlijk zwaar verkeer, worden hiertoe de bruggen over de Ringvaart vernieuwd 
(alsook de naastgelegen bruggen over de sporen en stapelplaats) én wordt één brughelft over de 
Moervaart vernieuwd. De zwaarste transporten komende uit Zelzate zullen – onder begeleiding – 
gebruik moeten maken van doorsteken door de middenberm om de Moervaart te kunnen kruisen. 
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Wat de bereikbaarheid van de Haventerreinen voor uitzonderlijke transporten betreft, is de haven 
opgedeeld in enkele zones. Met de ombouw van de R4 West en Oost wordt – bij verdere uitwerking 
van het project – ervoor gezorgd dat uitzonderlijke transporten deze zones kunnen binnenrijden op 
minimaal één punt. Voor verdere routering binnen deze zones, dient gebruik gemaakt van de 
havenwegen.  
Uitzonderlijke transporten zullen daarbij in vele gevallen om moeten rijden (over soms grotere 
afstand). Gezien het uitzonderlijk karakter van dergelijke transporten, zijn deze omrijfactoren te 
verantwoorden. 
 
In onderstaande figuur wordt de zonering weergegeven waarmee bij verdere uitwerking rekening zal 
gehouden worden. De concrete vertaling naar routering zal in een afzonderlijk document worden 
uitgewerkt. Huidige inzichten geven aan dat deze zones allen bereikbaar gemaakt kunnen worden 
voor UV via de bestaande en/of geplande knopen en dat geen beroep gedaan moet worden op 
‘verlaten’ spoorwegovergangen. 
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Figuur 115: Zonering haven in functie van uitzonderlijk vervoer 
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Vrije hoogte 
Algemeen wordt gestreefd naar een vrije hoogte van 5,70m doorgaand op de R4. Waar uitzonderlijk 
vervoer een hindernis met beperkte doorrijdhoogte kan vermijden door gebruik te maken van de op- 
en afrit is 5,50m toegelaten op R4 West en 5,10m op R4 Oost. Een voorbeeld hiervan is de 
gerealiseerde knoop W5 – Ovaal van Wippelgem. Hier is er een vrije hoogte van 5,50m. Verkeer van 
5,60m kan de afrit nemen en vervolgens opnieuw de oprit waardoor dit knooppunt kan gekruist 
worden zonder hoogtebeperking. 
 
Geometrie 
Doorgaand verkeer op de R4 moet toegankelijk zijn voor voertuigen type G4, op- en afritten moeten 
minimaal toegankelijk zijn voor uitzonderlijk vervoer type G2 zonder hindernissen en G3 mits het 
wegnemen van eventuele hindernissen. 
 
Draagklassen 
Doorgaand verkeer op de R4 en knopen die toegang geven tot de havengebieden moet toegankelijk 
zijn voor voertuigen TEUV1-2400/200 (m.a.w. een voertuig van maximaal 240 ton met een maximale 
aslast van 20 ton). Knopen waar enkel verkeer passeert dat zich verplaatst tussen de dorpen zijn te 
dimensioneren op TEUV1-1200/200 . 
 
Bovenstaande resulteert op hoofdlijnen in volgende eisen qua draagkracht voor de nog om te bouwen 
knopen langsheen de R4 West en Oost.  
De concrete vertaling naar routering zal in een afzonderlijk document worden uitgewerkt. Hiertoe werd 
de haven opgedeeld in verschillende zones (zie ook hoger) en er wordt ervoor gezorgd dat 
uitzonderlijke transporten deze zones kunnen binnenrijden op minimaal één punt (met eventueel 
omrijfactor) De ‘verlaten’ spoorwegovergangen zullen in de toekomst ook niet meer moeten ingezet 
worden voor het uitzonderlijk transport. 
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Figuur 116: Voorkeursvariant – gewenst netwerk uitzonderlijk vervoer 
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2.4 LANDBOUWVERKEER 

Op de R4 West en R4 Oost zal geen landbouwverkeer meer toegelaten worden. Dit type verkeer zal 
moeten omrijden via de lokale langs liggende of nabijgelegen wegen. Indien er geen alternatieven zijn 
via lokale wegen en bepaalde percelen niet via andere percelen bereikbaar zijn, kan er ook plaatselijk 
gebruik worden gemaakt van de bestaande of geplande vrijliggende fietsinfrastructuur van de 
fietssnelwegen langs de beide strengen van de R4. 
Het landbouwverkeer zal verder op meso- en microniveau besproken worden. 

1 NETWERK VOOR OPENBAAR VERVOER 

1.1.1 Treinnetwerk  

Het project R4WO bevat in hoofdzaak de aanpassing van de wegenis. Door het bouwen van 
ongelijkvloerse kruisingen, heeft dit ook positieve gevolgen voor het spoorwegennetwerk. 
Verschillende gelijkgrondse kruisingen worden afgesloten of geknipt, en vervangen door 
ongelijkgrondse kruisingen. 
 
Langs de R4 West worden 2 gelijkgrondse kruisingen van een goederenspoorlijn met lokale wegen 
gesupprimeerd en omgevormd tot ongelijkvloerse fietskruisingen. Bovendien wordt één extra 
ongelijkvloerse kruising voor fietsers gerealiseerd: 

• Gelijkgrondse kruising Drogenbroodstraat wordt geknipt en vervangen door ongelijkgrondse 
fietskruising 

• Gelijkgrondse kruising voor fietsers t.h.v. Hoogstraat wordt ongelijkgrondse fietskruising. 

• Er wordt nog een ongelijkgrondse kruising voor fietsers voorzien aan Beekstraat-Walgracht. 

Langs de R4 Oost worden 3 gelijkgrondse kruisingen van een goederenspoorlijn met lokale wegen 
gesupprimeerd. In de plaats worden 4 nieuwe ongelijkvloerse kruisingen (voor gemotoriseerd en /of 
fietsverkeer) gerealiseerd. Het gaat over volgende kruispunten: 

• Nieuwe ongelijkgrondse kruising van Piratenstraat. 

• Toegang Ghent Coal wordt gesupprimeerd en aangesloten op de Energiestraat en/of 
Belgicastraat. 

• Gelijkgrondse kruising Energiestraat wordt ongelijkvloers. 

• Gelijkgrondse kruising Knippegroen wordt vervangen door een fietskruising én een nieuwe 
ongelijkvloerse kruising aan Moervaart Noord. 

• Niet in gebruik zijnde gelijkgrondse kruising aan Arcelor Mittal Gent wordt vervangen door een 
treinkoker onder de opgehoogde R4 Oost. Bij realisatie/doortrekking van deze spoorlijn 
richting Axelse vlakte ontstaat hier een ongelijkvloerse kruising. 

De verdere analyse voor het uitzonderlijk vervoer geven aan dat de ‘verlaten’ spoorwegovergangen in 
de toekomst ook niet meer moeten ingezet worden voor het uitzonderlijk transport. 

1.1.2 Busnetwerk 

Het openbaar vervoer over de weg beschikt over dezelfde mogelijkheden als het autoverkeer. Doordat 
bepaalde aantakkingen en kruisingen van de R4 niet meer mogelijk zullen zijn, moet het openbaar 
vervoer netwerk aangepast worden. Onderstaande routes vergen in die zin aanpassingen. De Lijn 
was steeds betrokken bij de voorbereidende werkgroepen en gaat akkoord met deze noodzakelijke 
aanpassingen. Op vraag van MOW en i.f.v. de projectnota zal De Lijn de vervoersvraag in kaart 
brengen om te bepalen welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Hoe deze aanpassingen er dan precies 
zullen uitzien, zal eveneens door De Lijn worden bepaald. Aangezien eventuele wijzigingen ook 
belangrijk kunnen zijn op netwerkniveau, zal er na de analyse van de vervoersvraag en het bepalen 
van de noodzakelijke aanpassingen, een terugkoppeling gebeuren naar de projectnota. 
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Buslijn Knelpunt Mogelijke alternatieven 

Buslijn 55 
Zelzate – Gent 

Kruist R4 ter hoogte van 
Drogenbroodstraat. Deze kruising 
is niet meer mogelijk voor 
gemotoriseerd verkeer. 

Omrijroutes zijn mogelijk via W5 – Ovaal 
van Wippelgem.  

Een aanpassing van de lijnvoering op 
grotere schaal waarbij Doornzele en 
Kluizendok wordt ontsloten met een nieuwe 
buslijn 55 behoren ook tot de 
mogelijkheden. 

Buslijnen 52, 
53, 57, 58 

Deze buslijnen kruisen de R4 ter 
hoogte van de 
Evergemsesteenweg-
Zeeschipstraat. 

Deze kruising zal mogelijk blijven maar zal 
op een andere manier gebeuren. Aandacht 
voor de doorstroming van openbaar vervoer 
op deze knoop is wenselijk. 

Buslijn 73 Gent-
Oostakker – 
Zelzate 

Verschillende routes die R4 op en 
of afrijden ter hoogte van 
Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel, 
rotonde Cosmos, Rijkswachtlaan. 
Door de inrichting conform de 
richtlijnen voor primaire wegen 
zullen de haltes langs de R4 
verdwijnen. 

De knopen waar vandaag de R4 op- of 
afgereden wordt verdwijnen of worden 
aangepast maar de aanpassingen hebben 
beperkte invloed op de lijnvoering en 
kunnen mits kleine aanpassingen opgelost 
worden.  

Indien de wens bestaat toch haltes binnen 
de haven te behouden zijn verschillende 
alternatieven mogelijk door bijvoorbeeld 
complex Langerbruggestraat te nemen en 
via de Piratenstraat en complex 
Skaldenpark hier haltes te bedienen.  

Buslijn 55S – 
Gent –Zelzate 

Deze sneldienst verbindt Gent en 
Zelzate met slechts een beperkt 
aantal haltes en volgt de R4 Oost 
voor een lang gedeelte. 

De lijnvoering kan blijven plaatsvinden. 
Door het schrappen van 
verkeerslichtengeregelde kruispunten zal 
de doorstroming voor openbaar vervoer 
vlotter gaan. 

Buslijnen 49, 
73, 96, 55S 

Het kruispunt Rijkswachtlaan wordt 
niet meer rechtstreeks ontsloten 
naar de R4. 

Op microniveau zijn de mogelijkheden om 
het openbaar vervoer hier vlot te laten gaan 
verder onderzocht. Daarbij worden 
verschillende maatregelen getroffen 
specifiek ten voordele van het openbaar 
vervoer. 

 
Naast bovenstaande knelpunten zijn er ook voordelen voor het openbaar vervoer netwerk.  

• Door Elslo en Riemesteenweg ongelijkgronds te voorzien zonder uitwisseling zullen buslijnen 
54,55 en 56 hier vlotter de R4 kruisen. De huidige verkeerslichten op R4 verdwijnen én de 
doorstroming zal hierdoor verbeteren34. Ook kan hier minder verkeer verwacht worden, wat de 
doorstroming op de volledige route verbetert. 

• Tramlijn 1 kruist de R4 niet meer gelijkvloers, een optimale doorstroming voor tramlijn 1 kan 
hier bekomen worden. 

• Op de knoop W9 – Zeeschipstraat zal ruimte voorzien worden om de huidige P&R aan tram 1 
verder uit te breiden en de verknoping van bussen en tram en de overstap op fiets en of auto 
hier beter vorm te geven. Verder onderzoek over de precieze invulling van deze knoop op 
korte termijn wordt opgenomen bij de bespreking van knoop W9 op microniveau. De invulling 
op lange termijn wordt buiten dit project bepaald. 

                                                      
34 De verkeerslichten voor de gelijkgrondse kruising van de goederenspoorlijn worden wel behouden. 
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Figuur 117: Voorkeursvariant – Impact project R4WO op busnetwerk 
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2 FIETSNETWERK 

Het project R4WO heeft een belangrijke impact op het fietsnetwerk. Het netwerk voor de fietsers wordt 
fijnmaziger en veiliger. Er komen verschillende ongelijkgrondse fietskruisingen over de R4 bij, 
afgezonderd van gemotoriseerd verkeer. De meeste bestaande fietskruisingen blijven behouden en 
worden ongelijkvloers. Langs R4 West wordt de hoofdfietsroute afgewerkt en langs R4 Oost wordt een 
nieuwe fietssnelweg aangelegd. 
 
Kruisingen van het kanaal gebeuren via de veren Langerbrugge-Oostakker en Doornzele- 
Rodenhuize. 

 

Figuur 118: Toekomstig fietsnetwerk (bron AWV) 
 
Binnen het project worden onderstaande fietskruisingen van de fietssnelweg met wegen en 
aantakkingen met fietsroutes voorzien. 
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De fietssnelwegen kruisen volgende wegen en infrastructuren: 
 

Te kruisen weg Categorie te 
kruisen weg 

Manier van kruisen 

R4 West 

(R4, Callemansputte Primaire I Bestaande fietsbrug, F?) 

Riemesteenweg Lokale II Nieuwe fietstunnel, F40 

R4, Ovaal van 
Wippelgem 

Primaire I en 
spoorweg L55 

Nieuwe fietsbrug, F401 

Elslo Lokale II Nieuwe fietstunnel, F40 

Langerbrugsestraat Lokale II Nieuwe fietstunnel, F40 

R4, Op- en afrit 
Langerbugsestraat 

Op- en afrit & 
Primaire I 

Gelijkgronds met op- en afrit, F402 

Ongelijkgronds met R4 in sleuf 

Spoorlijn L55 / Bestaande ongelijkgrondse kruising (spoor in 
ophoging) 

Ringvaart en 
goederenspoorlijnen 

/ Nieuwe (fiets)bruggen, F40 

Christoffelweg Secundaire II Nieuwe fietsbrug, F40 

R4 thv spoorlijn L58 Primaire I Nieuwe fietsbrug, F42 

Industrieweg Lokale III Gelijkgronds (al dan niet beveiligd met lichten), F40 

R4 Oost 

R4 ten noorden van 
O4 

Primaire type II (Bestaande) fietstunnel, F41 (tot aanleg spoor L204) 

Afrit E34  Afrit hoofdweg  Bestaande fietstunnel, F41 (tot aanleg spoorlijn L204) 

Toegang UV Arcelor 
Mittal 

/ Gelijksgrondse kruising, toegang voor UV enkel met 
begeleiding, F40 

R4 thv Arcelor Mittal Primaire II Nieuwe koker onder R4 in ophoging, F40 

N449 Secundaire type 
II 

Nieuwe koker onder de verlegde N449, F40.  
Na realisatie spoorlijn L204 zijn 2 kokers vereist, F40 
en F41 

‘verlaten deel’ N449 ? Gelijkgrondse kruising met fietsers in de voorrang, F41 

Spoorlijn L204 / Geplande fietstunnel, F40 (& F41) 

Complex O5 
Moervaart-noord 

Op- en 
afrittencomplex 
op primaire II 

Nieuwe fietskokers, F40 

R4, Op- en afrit 
Moervaartkaai 

Op – en afrit 
primaire I 

Nieuwe fietstunnel, F40 

Moervaartkaai Lokale IIa Gelijkgrondse kruising, F401 

Moervaart / Nieuwe fietsbrug, F40 

R4, op- en afrit 
Rodehuizenkaai 

Op- en afrit 
primaire I 

Afhankelijk van concept ofwel geen kruising ofwel 
ongelijkgrondse kruising dmv nieuwe fietstunnel, F40 

Energiestraat Lokale III Nieuwe fietskoker, F40 

Desteldonkstraat Lokale III Nieuwe fietstunnel, F40 

Skaldenstraat Lokale III Ongelijkgrondse kruising onder brug door, F40 

Piratenstraat Lokale III Nieuwe fietskoker, F40 

R4 Primaire II Nieuwe fietsinfra geïntegreerd in nieuwe brug, F40 

Spoorlijn L204 en 
havenspoorlijnen 

/ Idem 

Toegang Volvo / Bestaande gelijkgrondse kruising, F40 
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Te kruisen weg Categorie te 
kruisen weg 

Manier van kruisen 

Langerbruggestraat, 
op- en afrit 

Op- en afrit 
primaire II en 
spoorlijn L204 

Bestaande gelijkgrondse kruisingen met op en afrit, 
F40 

Ongelijkgondse kruising over spoorlijn L204 

N424 Primaire II Bestaande fietsbrug, F40 

 
Onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende onderdelen van de haven bereikbaar zijn met de 
fiets.  
 

 Te ontsluiten gebied  Fietsontsluiting via  

R4 West  Rieme Noord • W3 & Koppelingsgebied 

• Callemansputte 

• Vanuit Zelzate (N474) 

 Kluizendok • W4a Hoogstraat 

• Veer 

• Fietsbrug Beekstraat 

 Grote Nest & zone tussen 
Ringvaart / 
Zeeschipstraat  

• Langerbrugse / Veer 

• Pantserschipstraat 

• Koppelingsgebieden Kerkbrugge-oost en Doornzele-
zuid 

 Industrieweg  • W9 

• W11A Gaverstraat 

• W11B Vijfhoekstraat 

• N9 

R4 Oost Darsen - Darsen Zuid • Ontsluiting vanop tunneldak Vliegtuiglaan 

• Slotendries 

• Fietssnelweg 

 Darsen – Volvo • Fietssnelweg F40 (Slotendries, O8, O7bis) 

Veer, fietssnelweg F402 

• BFF Langerbruggestraat 

 Darsen – Skaldenpark • Fietssnelweg F40, 

• Dorpenroute 

• Desteldonk (via Koppelingsgebied) 

 Moervaart Zuid (incl. 
Ghent Coal) 

• Fietssnelweg F40 

• O6/O6bis 

• Vanuit Desteldonk naar fietssnelweg  

 Moervaart Noord / 
Pleitstraat 

• O6 

• O5bis 

• Fietssnelweg F401 en veer 

• Fietspad (LAF) langs Moervaart 

 Arcelor-Zuid • O5bis 

• O6 

• Fietssnelweg F401, veer en interne havenwegen 

 Arcelor-Noord • O4bis, fietssnelweg F40 en F41 

• Suikerkaai 

• O5bis en interne wegenis 
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 Te ontsluiten gebied  Fietsontsluiting via  

 Rosteyne: 

 

• BFF Wachtebekestraat 

• Fietssnelweg F40 en F41 via O4 en in de toekomst 
via F40 door koppelingsgebied Zelzate-zuid 
(Suikerkaai)  

 Kloosterbos • Akker 
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Figuur 119: Voorkeursvariant – gewenste ontsluiting bedrijventerreinen fietsverkeer 
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3 VOETGANGERSNETWERK 

De fietskruisingen zullen ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Voor het voetgangersnetwerk zijn 
voornamelijk de linken tussen 2 nabijgelegen kernen en de bereikbaarheid van haltes vanuit de 
woonkernen en bedrijven van belang. Dit speelt daardoor meer op R4 West dan op R4 Oost.  
 
Onderstaande linken tussen 2 nabijgelegen kernen, worden geschrapt, blijven behouden of worden 
gecreëerd. 
 

 Bestaande linken over R4 West Toekomstige linken over R4 West 

Rieme – Ertvelde • VRI aan Riemesteenweg • Riemesteenweg zonder hinder van 
R4 

Wippelgem – 
Doornzele 

/ • Fietstunnel/brug aan Beekstraat-
Walgracht 

Wippelgem – 
Kerkbrugge-
Langerbrugge 

• VRI aan Drogenbroodstraat • Fietstunnel/brug aan 
Drogenbroodstraat 

Evergem – 
Kerkbrugge-
Langerbrugge 

• VRI aan Langerbrugsestraat  

• VRI aan Elslo 

• Op- en afrittencomplex aan 
Langerbrugsestraat 

• Elslo zonder hinder van R4 

 
Voor R4 Oost wordt aangenomen dat de voetgangersrelaties tussen woonkernen en 
industriegebieden beperkt zijn. De fietsinfrastructuur wordt sowieso ook voor voetgangers toegankelijk 
gemaakt.  
 
Zie ook verder op meso- en microniveau. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDERE UITWERKING 

In het kader van een DBFM zullen een aantal ontwerphandboeken worden uitgewerkt waarin de eisen 
t.a.v. het project worden vertaald. Het is niet de bedoeling om deze eisen reeds in de startnota op te 
lijsten. Er zullen in kader van de projectnota mogelijk nog wijzigingen gebeuren aan de 
voorkeursvariant afhankelijk van de openstaande varianten voor bepaalde knopen of segmenten. 
In die zin worden in de startnota wel reeds een aantal aandachtspunten opgelijst i.f.v. de verdere 
uitwerking. Deze kunnen in een latere fase verfijnd en vertaald worden naar eisen. 
Op macroniveau zijn deze aandachtspunten evenwel vrij beperkt. Een verfijning daarvan zal gebeuren 
in de startnota’s op meso- en microniveau. 

1 RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN 

• Kruisende infrastructuren hebben gelijkaardige en uniforme architecturale vormgeving. 

• Langsinfrastructuren hebben een uniforme vormgeving. 

• Restruimtes worden tot een minimum beperkt. 

• De infrastructuren worden ruimtelijk kwalitatief ingepast in hun omgeving. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

• Er worden minimaal 2x2 rijstroken voorzien op de R4 West en R4 Oost tussen N49 en R4-
Eisenhowerlaan. 

• De ombouw wordt op vlak van gewenste netwerken (auto, vracht, fiets en voetgangers, spoor, 
openbaar vervoer, …) gerealiseerd zoals beschreven in het deel 7 Voorkeursvariant. 

• Voor R4 West:  
o Ontwerpsnelheid :  

▪ 120 km/u van W1 (E34) tot op Ringvaartbrug 
▪ 100 km/u van Ringvaartbrug tot N9 (Brugsevaart) 

o Toegelaten snelheid: 90 km/u (overal)  

• Voor R4 Oost  
o Ontwerpsnelheid: 

▪ Van grens NL tot O1 (onderaan U-bak): 100 km/u 
▪ 70 km/u vanaf onderdoorgang O1 tot en met O4 
▪ 100 km/u op de overige delen  

o Toegelaten snelheid: 
▪ Van grens NL tot O1 (begin U-bak op maaiveld): 90 km/u 
▪ 70 km/u vanaf onderdoorgang O1 tot en met O4 
▪ 90 km/u op de overige delen 

• De filekans op primaire wegen type I dient kleiner te zijn dan 5%.  

• Enkel gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten op R4 West en R4 Oost. 

• Er moet bijzondere aandacht gaan naar de bereikbaarheid van de hoofdwegen en primaire 
wegen voor veiligheidsdiensten. 

• Kruispunten dienen te voldoen aan het vademecum “Veilige wegen en Kruispunten”. 

• Ongelijkvloerse kruisingen van de R4 voor fietsers dienen ook voor voetgangers toegankelijk 
te zijn. 

• Infrastructuren worden gebouwd met aandacht voor de omliggende woonkernen, waarbij ook 
maatregelen worden voorzien i.f.v. het reduceren van de geluidshinder.  
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3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

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

• Voor de tunnel(s) wordt de nodige aandacht besteedt aan het aspect tunnelveiligheid. 

• Er wordt gestreefd naar een aanvaardbaar geluidsniveau in de omliggende woonkernen die 
indien mogelijk lager liggen dan de geldende geluidsnormen. 

• In kader van het uitzonderlijk vervoer (5m70 vrije hoogte op R4 West en R4 Oost) is een 
verhoging van de vrije hoogte onder de bestaande fietsersbruggen Callemansputte (tussen 
W1 en W2) en Slotendries (ten zuiden van O9) noodzakelijk. Voor beide wordt dit (volgens 
huidige stand van zaken) niet opgenomen in onderhavig DBFM-dossier. 

• Er dient rekening gehouden te worden met de standaardwaarden zoals opgenomen onder 
deel 5, 4.3. 

 
In de projectnotafase zal het ontwerp verder uitgewerkt worden met specifieke aandacht voor: 

• de afstemming op uitzonderlijk vervoer; 

• verdere detaillering voetgangersstructuren; 

• verwerking van de maatregelen vanwege de projectMER 

• de afstemming op de nutsleidingen; 

• de concrete eisen inzake fasering en minder hinder maatregelen. 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN R4 WEST EN OOST 

Onderstaande stedenbouwkundige voorschriften werden opgenomen voor de verschillende 
bestemmingen op R4 Oost en West in het GRUP Afbakening zeehavengebied Gent 
Inrichting R4 Oost en R4 West: 
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2 VERSLAGEN IGBC  

Alle verslagen van de Intergemeentelijke Begeleidingscommissies (IGBC’s) werden gebundeld in een 
apart document.  
 
De startnota macroniveau werd besproken op de IGBC dd. 12 april 2016. Deze werd tevens 
voorgelegd op RMC dd. 23 mei 2016. 
 
De huidige herwerkte nota – met terugkoppeling van de resultaten van de nota’s op meso en 
microniveau werd geagendeerd op de iGBC dd. 3 mei 2018.  
De nota wordt  voorgelegd op de RMC dd 18 juni 2018. 


