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STARNOTA R4 OOST MESONIVEAU 

DEEL 1 – INLEIDING 

1 AANLEIDING 

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is het “Ombouwen van de R4 West en R4 
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 Oost en West 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 hoofdfietsroute op R4 West & realisatie van een hoofdroute op R4 Oost 

(tussen knooppunt O4 en Langerbruggestraat); 
• Aanpassen van het wegbeeld van de doortocht te Zelzate. 

 
In tweede instantie worden ook onderstaande nevendoelstellingen gedefinieerd: 

• Logisch en leefbaar 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 segmenten 
Op mesoniveau werden drie nota’s opgemaakt die elk één van de drie grote assen – R4 West, R4 
Oost en doortocht Zelzate – behandelen. Elke nota beschrijft hoe het betrokken deel in zijn geheel 
functioneert en welke rol het vervult in het grotere geheel (project R4WO). Ook de interactie tussen de 
op de as gesitueerde knopen onderling en de wisselwerking met kruisende en aansluitende wegen en 
buiten de as gelegen knopen komen aan bod. Hierbij worden ook de knopen behandeld die geen deel 
uitmaken van het project, maar wel op de betrokken as gelegen zijn (reeds gerealiseerde of 
geplande/in uitvoering zijnde (aanpassingen van) infrastructuur). 
Op mesoniveau zal de focus liggen op het lengte- en dwarsprofiel en de continuïteit van de 
verschillende assen. 
 
MICRO: knopen per segment 
Tenslotte wordt voor elke knoop afzonderlijk een startnota2 opgemaakt die in detail de specifieke 
knelpunten en voorgestelde oplossingen van de desbetreffende knoop bespreekt.  
 
Voor segment R4 West worden onderstaande knopen op microniveau besproken: 

• W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 
• W4a/b – fietsbruggen t.h.v. Kluizendok 
• W6 – Drogenbroodstraat 
• W7 – Elslo 
• W8 - Langerbrugsestraat 
• W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 
• W11a/b – Fietsbruggen t.h.v. bedrijventerrein 

Voor segment R4 Oost worden onderstaande knopen op microniveau besproken: 
• O1-O2-O3-O4 – N49 x R4O en R4O x Kanaalstraat+Rijkswachtlaan 
• O4bis – Arcelor Mittal 
• O5bis – Sint-Kruis-Winkel 
• O5 – Moervaart Noord 
• O6 – Omgeving Moervaart 
• O6bis – Energiestraat 
• O7-O7bis-O8 – Skaldenstraat, Piratenstraat, Langerbruggestraat 
• O9 – Eurosilo 

Voor het segment Doortocht Zelzate wordt een voldoende detailniveau gehanteerd waardoor hier 
geen nota’s op microniveau nodig zijn. 
 
Deze nota bespreekt de as R4 Oost (tussen de grens met Nederland en de knoop O9) op 
mesoniveau. Meer algemene info kan teruggevonden worden in de startnota – macroniveau. Meer 
gedetailleerde info over specifieke knopen van R4 Oost kan teruggevonden worden in de 
desbetreffende nota’s op microniveau. 

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

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

• De Werkvennootschap  
• Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) 
• Provincie Oost-Vlaanderen 
• Stad Gent 
• Gemeente Zelzate 
• Gemeente Wachtebeke 
• Havenbedrijf Gent 
• Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid 
• De Lijn Oost-Vlaanderen 
• Infrabel 
• THV ARCADIS-SBE 

Betrokken actoren op de stuurgroep 
• De Werkvennootschap  
• 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; 
• Gemeente Wachtebeke; 
• Havenbedrijf Gent; 
• Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid; 
• Departement Omgeving (vroegere departement Ruimte Vlaanderen); 
• Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 
• De Lijn Oost-Vlaanderen; 
• Infrabel; 
• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 
• Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 
• Departement Omgeving, dienst Milieueffectrapportage; 
• THV ARCADIS-SBE. 

Naast bovenstaande actoren werden vonden ook nog bilaterale overlegmomenten plaats met de 
nutsmaatschappijen, beheerders van waterlopen, specifieke bedrijven en dergelijke. 
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6 HISTORIEK 

6.1 INLEIDING 

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

6.2 RAAMPLAN  

Het “ontwerp Raamplan ‘Gent zeehaven’ R4 West en Oost” werd opgemaakt door ontwerpbureau 
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). 

Volgende doelstellingen gelden specifiek voor R4 Oost. 
• Het Rostijnebos loopt door over R4 Oost. 
• R4 Oost moet zijn rol als primaire weg van categorie II kunnen vervullen. Dit betekent dat de 

weg een vlot verkeer moet kunnen toelaten van en naar A11 en E17 en dat de belangrijke 
gebieden aan de rand goed worden ontsloten. 

• Traktaatweg moet worden afgeleid naar het hoofdwegennet. 

De Sifferverbinding sluit aan ter hoogte van het uiteinde van het Sifferdok aan Eurosilo (knoop R4 – 
J.F. Kennedylaan x R4 – D. Eisenhowerlaan). Eén variant voor dit complex werd opgenomen in het 
Raamplan. Het kruispunt is opgenomen in dit DBFM-dossier, waarbij bepaald moet worden in 
hoeverre de inrichting al zal afgestemd worden op de Sifferverbinding.  
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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. De Sifferverbinding wordt bijgevolg niet 
meegenomen in de studie en voor de huidige voorliggende concepten van R4 West en Oost wordt 
slechts in beperkte mate (d.w.z. maatregelen die slechts een minimale financiële inspanning vragen) 
met een latere Sifferverbinding rekening gehouden. 
Op de R4 Oost takt de Sifferverbinding aan ter hoogte van de knoop O9. Bij de nota van O9 worden 
de effecten van een eventuele Sifferverbinding op de knoop O9 besproken. (zie ook startnota 
microniveau O9).  

6.4 ROOILIJNSTUDIE  

Zie ook macroniveau 
 
Het eindrapport van de rooilijnstudie dateert van 2001. De studie werd opgemaakt door Belgroma.  
Het hoofddoel van de studie is om, uitgaande van de streefbeelden zoals voorzien in het 
ontwerpraamplan, de rooilijnplannen voor beide wegen vast te leggen.  
 
In de Rooilijnenstudie wordt gesteld dat de R4 West en R4 Oost – gezien hun verschillende functie in 
het RSV – ook een verschillend wegbeeld moeten krijgen. Het wegbeeld van de R4 Oost mag in geen 
geval het uitzicht krijgen van een autosnelweg en zal als een groene navelstreng worden 
vormgegeven door aan weerszijden bomenrijen te voorzien. De bomenrijen worden aan de oostzijde 
zoveel mogelijk behouden en uitgebreid. 
De R4 Oost krijgt een centrale vangrail met lage verlichting (9m). De linkerrijstrook van de R4 Oost 
kan beperkt worden tot 3m25 (in plaats van de vooropgestelde 3m50). 
 
Voorontwerp van de R4 Oost en de knooppunten (verkeerskundig) 
Naast de algemene uitgangspunten voor het lengte- en dwarsprofiel van de R4 Oost wordt in dit 
onderdeel van de Rooilijnenstudie per knooppunt aangegeven welke afwijkingen voorzien zijn t.o.v. 
het Raamplan: 

• Knoop O1: tussen O1 en O2 sluiten de op- en afritten op niveau -1/2e aan op de R4 Oost, om 
op die manier een voldoend lange weeflengte te kunnen creëren. 

• Knoop O2: de afrit aan de noordzijde wordt aangesloten op R4 Oost op niveau -1/2e, zodat er 
een voldoende grote weeflengte ontstaat tussen O1 en O2. De andere op- en afritten sluiten 
wel op maaiveldniveau aan. Akker wordt afgesloten bij het doortrekken van de spoorlijn L204, 
omdat er anders twee spooroverwegen op korte afstand van elkaar komen te liggen. 

• Knoop O3: de verbindingsboog aan de noordwestzijde wordt gerealiseerd met een bochtstraal 
van 250m. Op die manier kan een maximumsnelheid van 70km/uur worden ingesteld. Onder 
de verbindingsboog wordt een fietstunnel voorzien, die aansluit op de Wachtebekestraat in het 
noorden en het fietspad langs de R4 in het zuiden. 

• Knoop O4: de voorziene rotonde (ondertussen reeds uitgevoerd) wordt hoger aangelegd 
(niveau +2m) i.f.v. zichtbaarheid en het kunnen voorzien van fietstunnels rondom het 
kruispunt. Tussen de N49 en de rotonde (richting Gent) wordt het verkeer op één rijstrook 
gebracht, zodat de capaciteit van de rotonde gevrijwaard kan worden. 

• Knoop O4bis: spoorlijn L204  en de op- en afritten van de knoop gaan onder de R4 door. De 
knoop wordt meer noordelijker ingeplant om voldoende ruimte te kunnen creëren tussen de 
spoorlijnen aan oost- en westzijde. Om fietsers zo recht mogelijk en conflictvrij de R4 te laten 
kruisen, wordt een aparte fietstunnel voorzien. 

• Knoop O5bis: geen afwijkingen. 
• Knoop O5: bij een Hollands complex (optie Raamplan) zouden de toeritten aan de westzijde in 

conflict komen met de hoogovengasleiding. Het complex wordt daarom omgevormd tot een 
rotonde op niveau +1 (boven R4 Oost). 

• Knoop O6: geen afwijkingen. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 17 | 201 

 

• Knoop O6bis: gelet op de te krappe afstand tussen de Desteldonkstraat en de Energiestraat, 
wordt de Desteldonkstraat via de afrit verbonden met het Hollands complex op de 
Energiestraat. 

• Knoop O7: het Havenbedrijf wordt met een tunnel onder de Skaldenstraat ontsloten (reeds 
gerealiseerd). 

• Knoop O7bis: geen afwijkingen (brug over R4 zonder aansluitingen). De pechstrook aan de 
oostzijde wordt wel omgevormd tot een parallelweg i.f.v. de ontsluiting van de langsgelegen 
bedrijven. 

• Knoop O8: Omwille van de te grote onteigeningen, wordt Oostakker niet aangesloten op de 
R4. Enkel voor voetgangers en fietsers wordt een verbinding gemaakt met het Hollands 
complex. Ondertussen werd nog een andere oplossing bedacht en is deze knoop in 
uitvoering. 

• Knoop O9: geen verkeerskundig voorstel opgemaakt in kader van deze studie. 

 
Landschapsstudie (ruimtelijke en landschappelijke inpassing) 
Op vlak van ruimtelijke en landschappelijke inpassing worden volgende specifieke voorstellen gedaan: 

• Complex R4 Oost – N49: I.f.v. mogelijke verblinding wordt langs de ontsluitingsweg van de 
KMO-zone Kloosterbos een dichte aanplanting voorzien. De aanleg van de oprit van de R4 
Oost naar de N49 richting Brugge heeft consequenties voor de woningen in de wijk 
Bloemenbos (onteigeningen, leefbaarheid). Er worden geluidsschermen voorzien met een 
dicht groenscherm om de wijk te bufferen naar geluid. De restruimte tussen de oprit en de 
N49 wordt ingericht als bufferbekken. 

• Rosteyne-bos: het natuurontwikkelingsgebied ten oosten van de R4 Oost moet verbonden 
worden met het bos aan de westzijde (rondom Arcelor Mittal). Bij de aanleg van de knoop aan 
Arcelor en de realisatie van de spoorlijn L204 moet zo weinig mogelijk gerooid worden en 
moet na de heraanleg nieuwe aanplant voorzien worden. 

• Sint-Kruis-Winkel: tussen R4 en de kern wordt een groenscherm voorzien om de industrie aan 
de westzijde te bufferen. De bufferzone krijgt een parkachtige inrichting. Over een lengte van 
1000m wordt een geluidswal voorzien. Die stopt daar waar de nieuwe ontsluitingsweg richting 
O5 langs de R4 Oost komt te liggen. De breedte van de buffer is 23m. 

• Desteldonk: effectieve zicht- en geluidsbuffering van de kern wordt als essentieel beschouwd 
voor de leefbaarheid van Desteldonk. Er is evenwel geen ruimte om aan oost- en westzijde 
groenbuffering te voorzien. Ter hoogte van de Desteldonkstraat wordt een parkachtige 
inrichting voorzien, die contrasteert met de groenbuffers met geluidswallen langs de R4 Oost. 
Op die manier wordt de kern ook zichtbaar vanop de primaire weg. Er moest nog onderzocht 
worden of de op- en afritten van de R4 voorzien moeten worden van geluidsschermen. 

• Oostakker: hier wordt enkel een half Hollands complex voorzien ten westen van de R4 Oost. 
Oostakker werd initieel niet aangesloten op de R4, maar is als woonkern wel belangrijk 
genoeg om aan te sluiten. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen hoe en waar dit kan. De 
realisatie van de afrit en een fietsersbrug nopen tot onteigeningen. Langs de afrit worden 
geluidsschermen voorzien. De geluidsbuffering aan de kant van Oostakker kan niet over de 
volledige lengte met een geluidswal, en zal op sommige plaatsen gebeuren met 
geluidsschermen. 

• Aansluiting Eisenhowerlaan: er wordt een groot rond punt voorzien dat ruimtelijk fungeert als 
poort op de haven. De vormgeving als rotonde komt ook de beeldherkenning van het gebied 
ten goede. Tussen woongebied en infrastructuur komt een dichte bufferzone. Tussen 
infrastructuur en haven blijft een open beeld behouden. 

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.  
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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/ROOILIJNENSTUDIE 

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 langsheen de R4 Oost: 

• O4 rotonde Cosmos; 
• O7 Skaldenstraat; 
• O8 Langerbruggestraat is intussen ook gerealiseerd. 

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. Dit is het geval aan de zuidelijke op- en afrit van knoop O6 (Moervaart), aan de aansluitingen 
van de Desteldonkstraat en Ghent Coal (knoop O6bis), aan de (sein)post van Infrabel (aan havenzijde 
tussen O7 en O7bis) en aan de Piratenstraat (O7bis). Aan de kruising met de Rijkswachtlaan en 
Akker (knoop O2) zijn sinds enige tijd ook verkeerslichten geplaatst. 
In functie van de nog te realiseren nieuwe knoop O5 (ten zuiden van de kruising met Knippegroen – 
Georges De Baetsplein – Sint-Kruis-Winkeldorp), werden reeds nutsleidingen verplaatst conform de 
contour zoals bepaald in de Rooilijnenstudie. Deze contour is evenwel afwijkend van de contour van 
het GRUP. 
 
Om de overige knopen versneld te kunnen uitvoeren wordt in kader van deze studie het project als 
een DBFM-project gerealiseerd. 

6.7 HUIDIGE INZICHTEN 

6.7.1 Beslissingen n.a.v. variantenonderzoek op macroniveau  

Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek op macroniveau zijn – samen met de 
uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van de R4 Oost op mesoniveau: 

• Er wordt in het verder project van R4WO in principe geen rekening gehouden met de 
Sifferverbinding. Wanneer met een minimale financiële impact een inspanning kan genomen 
worden die een mogelijk Siffertracé ten goede komt, kan dit echter wél voorzien worden (vb. 
aan knoop O9).  

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

• Voor de R4 Oost wordt met een ontwerpsnelheid van 100 km/u en een toegelaten snelheid 
van 90 km/u rekening gehouden. Een verdere beperking van de snelheid is mogelijk voor het 
deel ten noorden van de A11/E34/N49 gelet op de vele uitwisselingen en niveauverschillen. 

• Conform het Raamplan en de Rooilijnenstudie wordt op volgende knopen via op- en afritten 
uitwisseling voorzien tussen het lokaal wegennet en de R4 Oost voor gemotoriseerd verkeer: 

o O1-O2 – Kanaalstraat-Rijkswachtlaan. De uitwisselingsmogelijkheden en vormgeving 
voor deze knopen zal echter opnieuw bekeken worden. Dit zal gebeuren in 
combinatie met knoop O3 en O4 

o O4bis – Arcelor Mittal; 
o O5 – Moervaart Noord; 
o O6 – Omgeving Moervaart; 
o O6bis – Energiestraat. 

• Conform het Raamplan en de Rooilijnenstudie wordt t.h.v. knoop O7bis een brug voorzien 
over de R4 zonder uitwisseling met de R4 Oost. 
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• Conform het Raamplan en de Rooilijnenstudie worden op volgende locaties kruisingen voor 
fietsers boven of onder de R4 Oost voorzien: 

o O1 – Kanaalstraat; 
o O2 – Rijkswachtlaan; 
o O4bis – Arcelor Mittal; 
o O5bis – Sint-Kruis-Winkel; 
o O6 – Omgeving Moervaart; 
o O6bis Energiestraat. De kruisende ongelijkvloerse fietsverbinding zal t.h.v. van de 

Energiestraat worden voorzien, en niet langer – zoals voorgesteld in het Raamplan en 
de Rooilijnenstudie – t.h.v. de Desteldonkstraat; 

o O7bis – Piratenstraat. 

6.7.2 Beslissingen n.a.v. variantenonderzoeken op microniveau 

Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek op macroniveau zijn – samen met de 
uitgangspunten op dat niveau – relevant voor de verdere uitwerking van de R4 Oost op mesoniveau: 

• O1-O4 en O4bis: 
o Voor de zone O1 – O4 wordt een ontwerp- en toegelaten snelheid van 70 km/u 

weerhouden. 
o Omwille van de beperkt beschikbare ruimte zal het ter hoogte van O1 niet mogelijk 

zijn vluchtstroken te realiseren in de insleuving er wordt m.a.w. lokaal afgeweken van 
het principe. 

o De N449, Walderdonk, zal niet meer aangesloten worden op de rotonde Cosmos O4 
maar verlegd worden en aantakken op de knoop O4bis Arcelor Mittal. Hiertoe wordt 
onder de ophoging / viaduct van de R4 een rotonde gerealiseerd waarop zowel de op- 
als afritten worden aangesloten alsook de toegang tot Arcelor Mittal en de N449. Voor 
deze wijziging is een nieuw GRUP noodzakelijk. 

• O7bis: 
o Het onderzoek op microniveau heeft uitgewezen dat de voorkeursvariant zoals verder 

in deze nota bepaald, niet inpasbaar is. Conform ook de bepalingen verder in deze 
nota wordt daarom de oprit van de knoop O8 Langerbruggestraat doorgetrokken tot 
voorbij de tankstations en het NATO-terrein en pas nadien aangesloten op de R4. De 
tankstations zijn hierdoor niet meer rechtstreeks vanop de R4 te bereiken. 
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7 PROCESVERLOOP HUIDIGE STUDIE 

Huidige studie heeft als doel een DBFM-dossier (Design, Build, Finance, Maintain) voor te bereiden, 
dat zal resulteren in een bestek met eisen voor de inrichting van de verschillende knopen en assen 
van het project R4WO (R4 West, R4 Oost en doortocht Zelzate). Eens dit bestek op de markt 
verschijnt, zullen aannemers zich kunnen inschrijven volgens de principes van een DBFM. 
 
Om dit bestek voor te bereiden werd eerst een optimalisatiestudie uitgevoerd, waarbinnen 
verschillende alternatieven werden onderzocht voor de knopen en assen binnen het projectgebied 
R4WO. In functie van de bespreking van deze varianten werden in de periode mei 2015 – maart 2018 
verschillende Werkgroepen Infrastructuur en Mobiliteit – kortweg WGIM en vergelijkbaar met een GBC 
– georganiseerd. Voor specifieke thema’s of problematieken zoals water, nutsleidingen en 
uitzonderlijk vervoer, werden tevens bilaterale overlegmomenten gehouden. 
Het resultaat van de optimalisatiestudie is een startnota (onderverdeeld in een aantal deelstartnota’s 
op macro-, meso- en microniveau), waarin de varianten voor de verschillende knopen en assen 
worden beschreven en tevens een onderbouwing wordt gegeven van de voorkeursvariant per knoop 
en per as. 
Deze startnota zal voorgelegd worden aan de IGBC (InterGemeentelijke BegeleidingsCommissie) en 
vervolgens aan de RMC (Regionale MobiliteitsCommissie) voor advies.3 
Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 
Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
 
In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd.  
Het uiteindelijke ontwerp dat gerealiseerd zal worden kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp 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 

 
Figuur 1: Situering op mesoniveau – schematisch 
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Figuur 2: Situering op mesoniveau – luchtfoto (bron: www.google.be/maps) 
 
In functie van de leesbaarheid worden enkele praktische afspraken meegegeven omtrent naamgeving 
van straten: 

• De N423: dit is het verlengde van de R4 Oost, tussen de kruising met de Kanaalstraat en de 
grens met Nederland. Voor de eenvoud wordt dit gedeelte van het projectgebied doorheen de 
nota ook als R4 Oost aangeduid. 

• R4 – Kanaalstraat: dit is het gedeelte van de hele R4 rond Gent (stad + haven) tussen de 
kruising R4 Oost x Kanaalstraat in het oosten en de kruising A11/E34/N49 x R4 West in het 
westen. Dit omvat o.a. ook de doortocht van Zelzate. Om verwarring te vermijden met de R4 
Oost of R4 West in Zelzate, wordt dit tracé doorheen de nota aangeduid als “Kanaalstraat”. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 23 | 201 

 

DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

Het studiegebied is gelegen in het gewestplan 8. 
Gentse en Kanaalzone. De laatste 
gewestplanwijziging dateert van 2001.  
 
De gewestplanbestemming wordt meer in detail 
beschreven op microniveau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Gewestplan (bron: www.geopunt.be) 
 

1.2 BPA’S EN RUP’S 

Onderstaande RUP’s worden op macro en of microniveau besproken: 
• GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
• GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West 
• GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 
• PRUP omvorming recreatiegebieden 
• RUP recreatie Endeke (zie doortocht Zelzate en knoop O1) 
• RUP Kloosterbos (zie knoop O2 en O3). 

Het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent is voornamelijk relevant op macroniveau. Voor 
enkele knopen, waaronder O9 is dit ook relevant op microniveau. Dit wordt in de desbetreffende 
startnota’s op microniveau besproken. 
De twee andere GRUP’s bevatten echter relevante elementen op meso- en microniveau (zie verder). 
De gemeentelijke RUP’s worden op microniveau besproken en hebben weinig invloed op de 
mesoschaal. 

1.2.1 GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4 Oost en R4 West 

Zie ook macroniveau. 
 
Het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West legt enerzijds de 
afbakeningslijn van het zeehavengebied, en de dringende bestemmings-, inrichtings- en ruimtelijke 
beheersaspecten voor specifieke deelgebieden vast. Anderzijds legt het GRUP de ruimte vast die 
noodzakelijk is voor de inrichting van de primaire weg en de afwerking naar de directe omgeving. 

http://www.geopunt.be/
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De stedenbouwkundige voorschriften voor de bestemmingen van R4 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. 
Onderstaande deelplannen geven meer uitleg bij de invulling van de deelgebieden, waar relevant 
zullen deze op microniveau meer in detail besproken worden: 

• Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord reserve en 
koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel Zuid; 

• Koppelingsgebied Desteldonk Noord; 
• Koppelingsgebied Desteldonk Zuid; 
• Administratief complex Motorstraat. 

1.2.2 GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Fase 2 

In kader van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent - fase 2, werden een aantal 
koppelingsgebieden vastgelegd (zie macroniveau). Relevant voor de R4 Oost zijn de 
koppelingsgebieden Zelzate-zuid, Sint-Kruis-Winkel-zuid, Desteldonk-noord en Oostakker-noord. Van 
Sint-Kruis-Winkel-zuid ligt het inrichtingsplan ter goedkeuring bij de minister bevoegd voor leefmilieu. 
Van de twee laatst genoemde koppelingsgebieden werden de inrichtingswerken volledig uitgevoerd. 
Ze werden definitief overgedragen aan de gemeenten. 

1.3 ROOILIJNPLANNEN 

Voor het deel van de R4 Oost tussen de Nederlandse grens en de Ledergemstraat (net ten zuiden 
van O8 in Oostakker) werden rooilijnen gedefinieerd in de Rooilijnenstudie van 2001. Deze 
Rooilijnenstudie werd evenwel niet vertaald naar effectieve rooilijnplannen. De in de studie 
gedefinieerde rooilijnen werden gebruikt om de GRUP-contour van het GRUP Afbakening 
Zeehavengebied Gent vast te leggen.  
De rooilijnen zijn zodanig ingeplant dat de infrastructuur – volgens de toen geldende inzichten – kan 
gerealiseerd worden. Ze werden ook voldoende ruim ingetekend, zodat voor een aantal knopen nog 
voldoende opties konden open gelaten worden. Ter hoogte van de zijstraten werd de voorgestelde 
rooilijn niet altijd overgenomen als grens voor het GRUP. T.h.v. O5 werd de contour van het GRUP 
tevens opgeschoven richting noorden tov de grens ingetekend bij de rooilijnenstudie. Dit in functie van 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor het nog te realiseren regionaal bedrijventerrein Moervaart-Noord. 
Alleszins werden een aantal basisregels in acht genomen: 

• Bij nieuwe infrastructuur ligt de rooilijn op 4m; 
• Bij behoud van de bestaande toestand ligt de rooilijn op 1m van de kruin van de bestaande 

grachten; 
• Geen inplanting van rooilijnen aan de kant van de spoorlijn. 

Om woningen te vrijwaren of versnippering van percelen tegen te gaan, werd de rooilijn waar nodig 
aangepast tot de perceelsgrens. 
 
De rooilijnen worden op microniveau weergegeven en besproken. 

1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

Het netwerk van Trage Wegen werd opgevraagd voor het projectgebied i.f.v. relevante verbindingen 
over of nabij de R4 Oost. De bespreking gebeurt verder op microniveau. 
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1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

In de onmiddellijke omgeving van de R4 Oost is 
volgend beschermd stads- en dorpsgezichten 
gelegen:  
 Omgeving van het bedevaartsoord Onze-

Lieve-Vrouw van Lourdes te Gent (rode cirkel 
op figuur), zie ook macroniveau. 

 
Er zijn geen beschermde landschappen in de 
onmiddellijke omgeving van het projectgebied.  
 

 
Figuur 4: Beschermde monumenten en 

landschappen (bron: www.geopunt.be, sep 

2015) 

1.6 SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

Er zijn geen Vogelrichtlijngebieden of Ramsargebieden in de omgeving van het studiegebied. Op 
enige afstand van de R4 Oost ligt het Heidebos in Wachtebeke, dat als Habitatrichtlijngebied werd 
geselecteerd (zie figuur 5). Zuidelijker en even ver van de R4 Oost gelegen, ligt de 
Moervaartdepressie en Durmevallei. Beide zones zijn onderdeel van “bossen en heiden van zandig 
Vlaanderen: oostelijk deel”. 

1.7 VEN-GEBIEDEN 

Er zijn in de onmiddellijke nabijheid van de R4 Oost geen zones geselecteerd binnen het Vlaams 
Ecologisch Netwerk. Op enige afstand (ten oosten) ligt in de gemeente Wachtebeke wel het Heidebos 
dat als VEN-gebied werd aangeduid (zie figuur 6). Ook de meer zuidelijk gelegen Moervaartdepressie 
en de Durmevallei behoren tot het VEN. 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 5: Habitatrichtlijngebieden 
 

 
Figuur 6: VEN-gebieden 
 

1.8 WATERTOETS 

Langsheen de R4 Oost zijn een aantal zones als 
mogelijk overstromingsgevoelig aangeduid op de 
kaarten van de Watertoets – overstromingsgevoelige 
gebieden. 
In Zelzate ligt er een strook tussen de grens met 
Nederland en de Sint-Stevensstraat, die over de R4 
loopt. 
Tussen Zelzate en Sint-Kruis-Winkel liggen een paar 
kleinere gebieden die niet tot tegen de R4 reiken. 
Ten zuiden van Sint-Kruis-Winkel reikt een zeer groot 
gebied tot net tegen de R4 Oost. Het betreft de zone 
van de Moervaartdepressie en de Durmevallei, die 
vanaf Sint-Kruis-Winkel tot Stekene in het oosten loopt. 
M.u.v. een zeer kleine zone langs de Piratenstraat, zijn 
er ten zuiden van de Moervaart geen 
overstromingsgevoelige gebieden meer terug te vinden 
langs de R4 Oost. 

 
Figuur 7: Overstromingsgevoelige 

gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be, 

sep 2015 ) 

1.9 RELEVANTE MER-STUDIES  

1.9.1 Project-MER  vervangen geleiders van Mercator tot Horta – kennisgevingsnota 

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. Elia dient een aantal investeringen door te voeren aan het huidige 
Belgische hoogspanningsnet. Het betreffende investeringsprogramma behelst onder meer het project 
Mercator-Horta. 

http://www.geopunt.be/
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Het project Mercator-Horta betreft de vervanging en versterking van de 380 kV geleiders op de 
bestaande as Mercator-Horta (zie onderstaande figuur). Deze bovengrondse 
hoogspanningsverbinding werd in de jaren ’70 gebouwd. De betrokken onderstations zijn Mercator in 
de gemeente Kruibeke en het station Horta in de gemeente Zomergem. Tussenin ligt het onderstation 
Rodenhuize, gesitueerd in het havengebied, in de hoek van het Kanaal Gent-Terneuzen en de 
Energiestraat. 
 

 
Figuur 8: Situering te vervangen geleiders Mercator-Horta (bron: Kennisgevingsnota project-

MER – augustus 2015, Royal Haskoning DHV) 
 

 
Figuur 9: Situering te vervangen geleiders Mercator-Horta op topografische kaart (bron: 

Kennisgevingsnota project-MER – augustus 2015, Royal Haskoning DHV) 
 
Het doel van het project is de vervanging van de draden en versterking van de masten van de 
bestaande hoogspanningslijn Mercator-Horta. 
 
Tijdens de aanlegfase zullen er korte periodes zijn met vrachtverkeer om de machines en 
noodzakelijke materialen ter plaatse te krijgen, zowel naar de werfzones als naar de tijdelijke 
werfdepots. Er zullen enkele uitzonderlijke transporten moeten plaatsvinden voor de aanvoer van 
materieel. 
De plaatsen waar de hoogspanningskabels de wegen kruisen worden beschermd door mobiele 
bruggen (portieken). Deze portieken hebben ook een veiligheidsvoordeel bij het vervangen van de 
geleiders (trekken van de nieuwe geleider m.b.v. de bestaande geleider). Enkel tijdens het installeren 
van deze portieken zal het verkeer mogelijk kortstondig enige hinder ondervinden. De locaties waar de 
portieken geplaatst worden zullen op kaart worden aangeduid. 
Er zal gekeken worden naar de verkeersintensiteit, op basis van de indeling in type weg (gewestweg, 
lokale weg…) en dit in combinatie met de verwachte duur van de hinder tijdens de werken. Verwacht 
wordt dat de verkeershinder zeer beperkt zal zijn. 
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2 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN  

Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen en de 
Gemeentelijke Ruimtelijke structuurplannen van Gent, Zelzate en Wachtebeke worden op 
macroniveau besproken.  
 
Het meest bepalende aspect is de selectie van R4 Oost – enerzijds als primaire weg I tussen de 
A11/N49 en de Nederlandse grens en anderzijds als primaire weg II tussen de A11/N49 en de kruising 
met de R4 – D. Eisenhowerlaan – en de bijhorende inrichtingsprincipes (zie startnota macro). 

2.2 GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Verschillende ruimtelijke ontwikkelingen zullen de verkeersstromen in de omgeving van de R4 doen 
wijzigen. Enkele belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen voor R4 Oost zijn: 

• Mogelijke herstructureringen en ontwikkelingen op de zone van Arcelor Mittal; 
• De ontwikkelingen (op lange termijn) van de haventerreinen ten noorden van het 

Rodenhuizedok (tussen Pleitstraat, Karel De Clercqstraat, Knippegroen en R4 Oost); 
• De realisatie van het regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord, ten zuiden van de kern van 

Sint-Kruis-Winkel; 
• De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Moervaart Zuid; 
• De geplande herstructurering van de haventerreinen tussen de Energiestraat en de 

Belgicastraat (zone Ghent Coal); 
• De verdere invulling van het Skaldenpark; 
• De ontwikkelingen van de Volvo-site; 
• De zone BATOKA aan de Karnemelkstraat in Zelzate; 
• Ontwikkeling bedrijventerrein in Zelzate op de grens met Assenede; 
• De ontwikkeling en herstructurering van de zone Darsen; 
• Het verder aansnijden van woonuitbreidingsgebieden in Zelzate (o.a. gebied 

Verbroederingslaan en gebied Krekelmuyter – Tweede Gidsenlaan), Wachtebeke en de 
deelkernen van Gent, m.n. Sint-Kruis-Winkel, Oostakker en Desteldonk. 

Naast ruimtelijke ontwikkelingen die een belangrijke impact zullen hebben op verkeersstromen zijn er 
nog enkele andere ontwikkelingen die voornamelijk op vlak van leefbaarheid een belangrijke rol zullen 
spelen. Het gaat in bijzonder over de uitbouw van de bufferzones tussen haven en woonkernen – de 
zogenaamde koppelingsgebieden van de VLM.  
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Figuur 10: Belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de R4 Oost 

2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

Zie microniveau 
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3 VERKEERSPLANOLOGISCHE PLANNINGSCONTEXT 

3.1 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2013 

Zie macro, geen relevante input op mesoniveau. 

3.2 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWERK (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. 
De richtlijnen voor TEN-T wegen houden onder andere strengere veiligheidseisen voor tunnels in. 
R4 Oost is niet opgenomen in dit netwerk.  
 

 
Figuur 11: TEN-T in Vlaanderen (bron: AWV) 

3.3 KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTWAGENS 

Vanaf 1 april 2016 gaat 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. 
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Figuur 12: Kilometerheffing vanaf 1 april 2016 (bron: viapass.be) 

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie macro, geen relevante input op mesoniveau. 

3.5 VISIES M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR 

3.5.1 Visie NMBS - INFRABEL 

Zie macroniveau. 
 
De meest relevante spoorlijn voor de R4 Oost is de goederenspoorlijn L204, die tussen Gent en 
Arcelor Mittal parallel aan, en ten westen van de R4 loopt. Deze lijn eindigt in een sporenbundel op de 
site van Arcelor Mittal, eveneens ten westen van en langs de R4. 
T.h.v. Arcelor Mittal is nog een aftakking voorzien naar de voormalige spoorlijn voor personenvervoer 
richting Moerbeke. Deze kruist de R4 gelijkvloers ten zuiden van de hoofdtoegang van Arcelor Mittal. 
Voorbij de R4 is de spoorlijn opgebroken, maar is ze wel nog zichtbaar in het landschap. Het gedeelte 
van deze spoorlijn ten oosten van de N449 was onderdeel van de vroegere lijn L77 (later lijn L77a) 
tussen Zelzate en Sint-Gillis-Waas. 
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Figuur 13: Ligging bestaande spoorlijn L204 (inclusief geplande doortrekking) en geplande 

spoorlijn L77 
 
Voor spoorlijn L204 is een doortrekking voorzien richting Terneuzen. 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 toekomstige spoorlijn L77. Voor het 
gedeelte verder richting Nederland / Terneuzen dient dit nog verder uitgeklaard. Medegebruik van 
L204 door personenvervoer wordt op dit moment als financieel onhaalbaar en niet rendabel 
bestempeld (cf. Haalbaarheidsstudie, opgemaakt door NMBS Holding, Infrabel en NMBS, 2009).  
Wanneer personenvervoer rendabel wordt, zullen langs spoorlijn L204 de nodige stopplaatsen worden 
voorzien. Volgens het richtplan van Infrabel (zie onderstaande figuren) zou dat o.m. aan Oostakker 
(Volvo), Desteldonk (Skaldenpark), Sint-Kruis-Winkel (Knippegroen), Arcelor Mittal (Wachtebeke) en 
Zelzate (voorlopige terminus) zijn. 
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Figuur 14: Richtplan Infrabel voor spoorlijn L204 met inplanting stopplaatsen personenvervoer 
 
Het tracé en de timing van de toekomstige spoorlijn 77 zijn nog niet definitief. De tak vanaf L204 zal 
voor goederenvervoer wel een hogere prioriteit krijgen i.f.v. het omleiden van goederentreinen via 
Gent. De aansluiting van de spoorlijn L77 op de spoorlijn L204 is schetsmatig al ingetekend door 
Infrabel, maar juridisch zijn hiervoor nog geen voorzieningen getroffen (geen reservatiestrook, noch 
GRUP of dergelijke).  
 
Infrabel wenst tevens de bestaande gelijkgrondse spoorwegovergangen langs spoorlijn L204 
maximaal te schrappen. De spoorlijn L204 kruist de wegenis slechts op twee plaatsen ongelijkvloers, 
m.n. t.h.v. de Moervaart en t.h.v. de Belgicastraat. Op alle andere locaties wordt de spoorlijn vandaag 
de dag gelijkvloers gedwarst: 

• T.h.v. Knippegroen – Smishoekstraat; 
• T.h.v. de Energiestraat; 
• T.h.v. de hoofdtoegangsweg van Ghent Coal; 
• T.h.v. de Imsakkerlaan; 
• T.h.v. de Langerbruggestraat; 

De twee laatst genoemde kruisingen werden intussen ook opgeheven door het recent gerealiseerde 
project “O8 Langerbruggestraat”. De kruising Imsakkerlaan kon door het schrappen van de aantakking 
van Imsakkerlaan op de R4 gesupprimeerd worden. De kruising Langerbruggestraat werd door de 
bouw van het complex omgevormd tot een ongelijkvloerse kruising. 
De overige kruisingen zullen in kader van het project R4WO worden aangepakt. 

3.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

Zie macroniveau. 
 
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. 

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. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 34 | 201 

 

3.5.3 Visie ProRail BV (spoorwegbeheerder Nederland) 

Zie macroniveau. 
 
Pro Rail voert samen met Zeeland Seaports een capaciteitsanalyse uit van het bestaande spoor L204. 
Eind april 2016 zouden de eerste resultaten hiervan verwacht worden, doch er werd nog geen 
informatie verkregen. 

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

Alhoewel het doortrekken van de lijn L204 op Nederlands grondgebied niet voorzien is op korte 
termijn, is de provincie Zeeland wel voorstander van de doortrekking naar de Axelse vlakte en het 
medegebruik ervan door personenvervoer. De MKBA die hiervoor werd opgemaakt gaf aan dat bij een 
verdere invulling van de Axelse vlakte een hogere vervoersvraag wordt gecreëerd, waardoor op 
langere termijn een betere kosten-batenverhouding wordt bekomen. 

3.6 MOBILITEITSVISIE 2020 DE LIJN – PEGASUS OOST-VLAANDEREN  

Zie macro, geen relevante input op mesoniveau. 

3.7 FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK EN FIETSSNELWEGEN PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 

Zie ook startnota macroniveau.  
 
In opdracht van het Vlaamse Gewest en in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten heeft de 
provincie een fietssnelwegnetwerk 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 Oost en West zijn grotendeels geselecteerd als fietssnelweg. Ook de as Moervaartkaai -Vasco 
da Gamalaan en Walderdonk (ten noorden van spoor) zijn geselecteerd als een fietssnelweg. 
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Figuur 15: Uittreksel uit de fietssnelwegenkaart Oost-Vlaanderen – januari 2018 (bron: 

Provincie Oost-Vlaanderen) 
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Figuur 16: BFF Oost-Vlaanderen – versie 29/01/2018 (bron: Provincie Oost-Vlaanderen) 
 
Volgende assen werden aangeduid als een bovenlokale functionele fietsroute thv R4 Oost:  

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

• Leegstraat  
• Walderdonk (ten zuiden van spoor)  
• Sint-Kruis-Winkeldorp  
• Langerbruggestraat  

3.8 FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

3.8.1 Fietsknooppuntennetwerk Vlaanderen 

 

De R4 Oost vervult op dit ogenblik geen functie binnen het 
recreatief fietsnetwerk. 
Het netwerk kruist de R4 Oost evenwel op volgende locaties: 

• Wachtebekestraat (ten zuiden van en langs de 
N449); 

• Moervaartkaai; 
• Langerbruggestraat. 

Na realisatie van de hoofdfietsroute langs de R4 Oost, zal 
deze mogelijk wel deel gaan uitmaken van het 
fietsknooppuntennetwerk. 

Figuur 17: Fietsknooppuntennetwerk R4 West (www.fietsnet.be) 

http://www.fietsnet.be/
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3.8.2 Fietsknooppuntennetwerk Nederland 

De R4 Oost vervult ook binnen het fietsknooppuntennetwerk van de provincie Zeeland geen functie in 
het recreatieve fietsroutenetwerk. 
Twee routes lopen resp. ten westen en ten oosten van de R4 Oost: 

• De grensoverschrijdende route Sint-Anthoniekade – Stekkerweg – Karnemelkstraat; 
• De route Spuitvakweg – Stekkerweg – Biezenstraat die op Nederlands grondgebied blijft. 

 

 
Figuur 18: Fietsknooppuntennetwerk Zeeland (Bron: Provincie Zeeland) 

3.9 RAAMPLAN FIETS 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent. Hieronder 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 functionele fietsroutes zijn gericht op doelgerichte, lokale 
fietsverplaatsingen in functie van het werk, de school, openbaar vervoer, carpooling en vrije tijd in het 
algemeen. Onderstaande figuur geeft de stand van zaken weer d.d. februari 2016. 
Door de verbinding (via 2-sprong) van de fietssnelweg door het Kloosterbos met de fietssnelweg langs 
de R4 ontstaat een kruispunt met de gewestweg N449. Er dient dan ook een veilige kruispunt-
oplossing te komen. Een ongelijkvloerse kruising is de meest veilige optie. Minimaal dient op de N449 
een middengeleider te worden voorzien zodat de oversteek door fietsers in twee bewegingen kan 
gebeuren. 
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Figuur 19: Kaart Raamplan Fiets – versie februari 2016 (bron: provincie Oost-Vlaanderen) 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 39 | 201 

 

3.10 GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN  

3.10.1 Mobiliteitsplan Gent (BS 20/11/2015) 

Zie ook macro en microniveau. 
 
Volgende wegencategorisering en snelheidsregimes worden geselecteerd in de omgeving R4 Oost op 
grondgebied Gent: 

• R4: 
o Primaire weg I tussen de A11/N49 en de Nederlandse grens – geen snelheidsregime 

aangeduid; 
o Primaire weg II tussen de A11/N49 en de kruising met de R4 – D. Eisenhowerlaan – 

90 km/u; 
• As Winkelwarande – Sint-Kruis-Winkel dorp: lokale weg IIa (gebiedsstructurerende as voor 

alle modi) – 30 km/u; 
• As Moervaartstraat – Moervaartkaai: lokale weg IIa (gebiedsstructurerende as voor alle modi) 

– 50 km/u; 
• As Langerbruggestraat – Pijphoekstraat – Oostakker Dorp – Gentstraat: lokale weg IIa 

(gebiedsstructurerende as voor alle modi) – 50 km/u. 

Voor fietsers is de knoop aan Slotendries (nieuwe fietsbrug) van stadsregionaal belang als verbinding 
tussen het havengebied en het stedelijk gebied. Stadsregionale schakelpunten vormen de overgang 
tussen het hinterland en het grootstedelijke gebied, en dienen in die zin ook duidelijke landmarks te 
zijn voor fietsers. 
Er moet aandacht besteed worden aan de fietsverbindingen tussen het grootstedelijk gebied enerzijds 
en de deelkernen (Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk en Oostakker) en economische polen 
(o.a. Arcelor Mittal) ten noorden. 
 
In het mobiliteitsplan wordt ook een uitvoerig hoofdstuk besteed aan het vrachtroutenetwerk. De R4 
Oost en de R4 – D. Eisenhowerlaan worden daarbij geselecteerd als hoofdvrachtroutes. Het 
knooppunt van beide is als uitwisselingspunt van het hoofdvrachtroutenetwerk geduid. De kruising met 
de N449 (Cosmos), de toegang van Arcelor Mittal, de nieuwe knoop aan Sint-Kruis-Winkel, de 
aansluitingen aan beide zijden van de Moervaart, en de kruisingen met de Energiestraat, 
Belgicastraat-Skaldenstraat en Langerbruggestraat zijn aangeduid als uitwisselingspunten naar het 
lokale vrachtroutenetwerk. 
 
Langs de Skaldenstraat (nabij knoop O7) en langs de Gentstraat (nabij knoop O9) worden 
parkeerlocaties voor vrachtwagens voorzien. 
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Figuur 20: Vrachtroutenetwerk korte termijn (mobiliteitsplan stad Gent 2015) 

3.10.2 Mobiliteitsplan Zelzate (BS 23/03/2011) 

Zie ook macro en microniveau. 
 
Het mobiliteitsplan van de gemeente Zelzate werd vernieuwd. Het nieuwe beleidsplan werd conform 
verklaard op de RMC van 17 januari 2011.  
 
Voor de wegen die vandaag de dag verknopen met de R4 Oost wordt aangegeven welke functie ze 
vervullen binnen de wegencategorisering en welk snelheidsregime er geldt: 

• Sint-Stevensstraat: lokale weg III – 90-50 km/u (naargelang het typegebied); 
• Kanaalstraat: lokale weg I – 90-70-50 km/u (naargelang het typegebied); 
• Leegstraat (westelijke tak): lokale weg II – 30 km/u; 
• Leegstraat (oostelijke tak): lokale weg III – 50 km/u; 
• Rijkswachtlaan: lokale weg II – 50 km/u. 

In het mobiliteitsplan van Zelzate wordt gesteld dat de herinrichting van de R4 Oost, en dan met name 
de herinrichting van de kruispunten Kanaalstraat x Traktaatweg x Leegstraat x R4 Oost, R4 Oost x 
Rijkswachtlaan en de kruispunten van de R4 Oost met de op- en afritten van de E34, kansen biedt om 
deze kruispunten veilig in te richten voor langzame vervoerwijzen. Tevens zal rekening worden 
gehouden met de maatregelen die in kader van het mobiliteitsplan Terneuzen en de herinrichting van 
de Tractaatweg worden genomen (o.a. i.f.v. de Stekkerweg). 
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T.a.v. fietsverkeer werden een aantal ingrepen in de actietabel opgenomen die relevant zijn voor (de 
omgeving van) de R4 Oost: 

• Fietspad voorzien langsheen Pres. J. F. Kennedylaan vanaf Wachtebekestraat tot aan Arcelor 
Mittal met aansluiting op N449; 

• Aanleg vrijliggende fietspaden op N449 (Gebroeders Naudtslaan); 
• Aanleg fietspaden op oprit Rosteyne met veilige aansluiting op de N449 en R4; 
• Aanleg fietsroute tussen Suikerkaai en oprit Rosteyne parallel aan A11. 

Aanvullend is ook voorzien in de realisatie van een fietsroute tussen Rieme en Zelzate (via Tweede 
Gidsenlaan of oude spoorwegbedding). 

3.10.3 Mobiliteitsplan Wachtebeke (BS 23/03/2011) 

Zie ook macro en microniveau. 
 
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. 
 
Volgende wegen verknopen met de R4 Tractaatweg of R4 Oost: 

• De route Overslagdijk – Oude Burgsesluis die via de Leegstraat op grondgebied Zelzate 
aantakt: lokale weg type II (snelheidsregime 70 km/u); 

• De N449 (as Gebroeders Nautslaan – Walderdonk – Rechtstro) tot het centrum van 
Wachtebeke als secundaire weg II (snelheidsregime 70 km/u); 

• De as Dorp – Pottershoek – Warande, die via de Winkelwarande en Sint-Kruis-Winkel Dorp 
aansluiting geeft op de R4 als lokale weg II (snelheidsregime 50 km/u op grondgebied 
Wachtebeke). 

Voornoemde routes worden ook als bovenlokale fietsroutes aangeduid. Een aantal delen daarvan 
(o.a. N449) zijn nog te realiseren of te verbeteren. Aanvullend worden de as Langelede – Gebroeders 
Nautslaan en de Akkerstraat resp. als bovenlokale en lokale fietsroute geselecteerd. 
Een kruising van de R4 ter hoogte van de Leegstraat en Arcelor Mittal wordt als te realiseren 
ontbrekende schakel opgenomen in het fietsnetwerk. 

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 (Zie ook macroniveau). 

3.11.1 Tracé Tractaatweg N62 

Zie macro. 
 
Het 2x2-tracé met ongelijkvloerse aansluitingen wordt vanaf 2017 uitgevoerd4. 
 

                                                      
4 bron: https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/verbreding-tractaatweg-n62 
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Figuur 21: Ontwerpplan Tractaatweg N62 (deel Zwartenhoek – Grens België) (bron: 

www.zeeland.nl) 

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

Zie macro. 
 
De A11/N49, de expressweg 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. 

Stoepestraat wordt niet meer aangesloten op de E34, er wordt een parallelweg langs de E34 voorzien 
naar de Kanaalstraat waardoor verkeer van/naar het hoofdwegennet via dit complex kan omrijden. 

 
Figuur 22: Streefbeeld E34 Zelzate-Maldegem (bron: MOW-AWV) 

http://www.zeeland.nl/
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3.11.3 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 
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 zullen ongeveer twee jaar duren. 
 

 
Figuur 23: Beeld toekomstig knooppunt O8 R4 x Langerbruggestraat (bron: AWV) 

3.11.4 Verapazbrug 

Zie macro. 

3.11.5 Ontwerpend onderzoek Afrikalaan 

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

3.11.6 Masterplan groenaanleg voor R4 Oost en West  

De studie masterplan Groenaanleg voor R4 Oost en West geeft aan welke maatregelen i.v.m. 
groenbuffering, geluidsbuffering en dergelijke dienen genomen te worden langs R4 West en Oost. Een 
deel van het groenplan werd reeds gerealiseerd. Intussen is het contract met de VLM evenwel 
verstreken, zodat de zij de resterende acties niet meer kunnen ondernemen. 
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Tussen knooppunt O3 tot O4 bis  
Het bestaande boscomplex wordt verder uitgebreid en versterkt door gerichte bosaanplant. Door 
groen langs de R4 en geplande rotonde wordt de westkant van de industriezone gebufferd en 
ingekleed. De link met de oostelijke bosrelicten wordt versterkt. 
Langs beide kanten worden hoogstambomen aangeplant. Ter hoogte van een rotonde een 
bomengroep. Op de bermen langs het fietspad worden hoogstambomen voorzien.  
Er wordt voorzien in de aanleg van een houtsingel aan de westzijde van de R4 met gemengd 
bosplantsoen (indien geen bos aan de oostzijde, wenselijk over heel de lengte) 
Voor de middenberm wordt ecologisch graslandbeheer voorgesteld met een bloemrijk mengsel (ook 
rotonde en bermen fietspad).  
 
Tussen knooppunt O4bis en O5 
Hier situeert zich een uitloper van de Moervaartdepressie en is er zicht op de relictzone Kloosterbos-
Ramonshoek. Bewoning ten zuiden wordt gebufferd door aanplant. Waar er minder is dan 200m van 
R4, wordt deze buffer gecombineerd met de aanleg van een geluidswal. 
Ten westen van de R4 wordt een brede groenbuffer voorzien om de verstorende invloed van de 
industriezone te milderen. 

• er wordt voorzien in een aanleg van een grondwal ten oosten van R4: beplante wal van 4m 
hoog (liefst hoger omwille van lagere ligging t.a.v. R4) met flauwe helling, met onderaan, kant 
R4, een gracht met natuurtechnisch profiel van 4 m breed (i.f.v. wateropvang); 

• op de grondwal wordt een houtsingel aangeplant, zicht op relictlandschap dient gevrijwaard; 
• langs beide kanten van de R4 worden hoogstammen aangeplant, ook in bermen van de nog 

aan te leggen fietspaden.  

 
Tussen het knooppunt O5 bis en O5  
De aanleg van een degelijk buffering is nodig. De R4 ligt hoger dan omringende landschap.  
Met de aanleg van voldoende bufferende grondwal of geluidsscherm wordt de visuele link verbroken. 
De bestaande bomenrijen worden behouden en aangevuld om de R4 Oost als groene laan te 
versterken (aan weerszijde van de R4): 

• op de aan te leggen grondwal wordt een houtsingel voorzien; 
• ten westen van de R4 is er ruimte voor de aanleg van een brede groenbuffer; 
• waar de ruimte schaars is (<20m) wordt een geluidsscherm voorzien, waar voldoende ruimte 

aanwezig is (>20m) een grondwal; 
• De grondwal is minimum 4 m hoog, maar liefst hoger met een flauwe helling, aan de kant van 

de R4 wordt een gracht voorzien met natuurtechnisch profiel van 4 m breed. 

 
Tussen O5 bis en O7 
Aanplant van hoogstamboomgaarden aan weerszijden van de R4 moet de aanblik van de industrie 
verzachten en het landschap uniformiseren. Langs beide zijden zijn er mogelijkheden om een 
houtsingel (met bosplantsoen) aan te leggen die het aanzicht van de industriezone moet verzachten. 
 
Vanaf O7 tot O9  
Beplanting langs de R4 wordt zoveel mogelijk doorgezet, aan weerszijden van de R4 d.m.v. 
hoogstammen.  
De aan te leggen grondwal langs de R4 wordt aangeplant met een houtsingel van bosplantsoen ten 
westen van R4 (ruimte voor brede groenbuffer). 
Waar voldoende ruimte is (>20m) wordt een grondwal aangelegd van min. 4 m hoog, met een flauwe 
helling, aan de kant van de R4 wordt een gracht voorzien met natuurtechnisch profiel van 4m breed 
(bestaand waardevol groen dient bewaard te blijven). Op de middenberm wordt voorzien in ecologisch 
graslandbeheer en een bloemrijk mengsel. 
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3.11.7 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. 
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. 
 
Het primaire weg II gedeelte van de R4 Oost (tussen O9 en de A11/E34/N49) is opgenomen in het 
hoofdvrachtroutenet als hoofdvrachtroute A, terwijl het primaire weg I gedeelte – de R4 Oost-N423 
tussen de A11/E34/N49 en de Nederlandse grens – tot  het hoofdvrachtroutenetwerk behoort. Op 
korte termijn worden regionale knooppunten voorzien t.h.v. de Sint-Stevensstraat, de Kanaalstraat 
(O1), de toegang tot Arcelor Mittal (O4bis), de zone ten noorden van het Rodenhuizedok (O5), de 
beide op- en afritten aan de Moervaart (O6), de Energiestraat (O6bis), de as Belgicastraat – 
Skaldenstraat (O7), de Piratenstraat (O7bis), de as Imsakkerlaan – Wittewalle, de Langerbruggestraat 
(O8) en de knoop met de R4 – D. Eisenhowerlaan (O9). Deze knopen blijven op lange termijn ook 
weerhouden.  
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Figuur 24: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen – R4 Oost – korte termijn (bron: MOW, finaal 

document nog in opmaak) 

 
Figuur 25: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen – R4 Oost – lange termijn (bron: MOW, finaal 

document nog in opmaak) 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 47 | 201 

 

Bij deze selectie van regionale knopen dient opgemerkt te worden dat dit niet helemaal in 
overeenstemming is met de keuze inzake knooppunten zoals die in het Raamplan en/of de 
Rooilijnenstudie voor de R4 Oost werd gemaakt. In het Raamplan en de Rooilijnenstudie wordt de as 
Imsakkerlaan – Wittewalle niet langer aangesloten op de R4 Oost (beide takken worden afgeleid naar, 
of opgenomen in knoop O8). Ook aan de Piratenstraat (O7bis) is geen verknoping met de primaire 
weg voorzien. Beide studies maken ook geen gewag van een aansluiting van de Sint-Stevensstraat 
op de N423. 

3.11.8 Relevante fietsfondsdossiers 

Zie microniveau. 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 48 | 201 

 

DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

1.1 ALGEMEEN 

In tegenstelling tot de R4 West vormt de R4 Oost op heel wat delen een duidelijke grens tussen twee 
of meerdere typegebieden. Veelal worden de havenactiviteiten ten westen door de R4 Oost 
gescheiden van het open landschap met kleinere kernen zoals Sint-Kruis-Winkel en Desteldonk en de 
grotere kern van Oostakker ten oosten. Op een aantal segmenten loopt de R4 Oost door eenzelfde 
typegebied, zijnde havengebied/bedrijvenzones of open ruimte.  
 
Deelgebied 1: Nederlandse grens – 
A11/E34/N49 
In het meeste noordelijke deeltracé van de 
R4 Oost manifesteert de primaire weg zich 
vooral als grens tussen de bebouwde 
(woon)zone van de kern van Zelzate in het 
westen en het open ruimtegebied in het 
oosten. Enkel tussen de grens met 
Nederland en de Kanaalstraat loopt de R4 
volledig door open gebied.  
Vanaf de kruising met Kanaalstraat en 
Leegstraat tot de autosnelweg A11/E34/N49, 
wordt de R4 aan de westzijde gekenmerkt 
door bebouwing die eerst relatief dicht (t.h.v. 
de Leegstraat) en nadien verder van de weg 
af staat. Tussen de Leegstraat en de 
Rijkswachtlaan is er aan bebouwde zijde een 
brede groenstrook aanwezig, waarin over de 
hele lengte een aarden geluidswal is 
voorzien. Dit vormt niet alleen een 
geluidsbuffer, maar schermt de bebouwing 
tevens visueel af van de primaire weg. 
Vanaf de Rijkswachtlaan richting 
A11/E34/N49 is aan de westzijde nog steeds 
een brede groenstrook aanwezig, zij het hier 
zonder geluidswal. Aan de oostzijde blijft de 
open ruimte met weidelandschappen 
overheersen. 
De R4 komt met een 2x1-profiel de 
gemeente Zelzate binnen. Het gabarit is in 
feite dat van een 2x2, maar de buitenste 
rijstroken zijn afgestreept. Aan weerszijden 
zijn niet verhoogde fietspaden aanwezig. 
Vanaf de kruising met de Kanaalstraat en 
Leegstraat loopt de R4 verder als 2x2 met 
pech-/parkeerstroken en daarachter een niet 
verhoogd fietspad. 
Over de hele lengte is een groene 
middenberm voorzien, die op bepaalde 
plaatsen is voorzien van struikbeplanting. 

 
 
 

 
Figuur 26: R4 Tractaatweg in open landschap 

tussen de grens met Nederland en de Kanaalstraat 

(bron: www.googlemaps.com, 2014) 
 

 
Figuur 27: R4 Oost tussen Kanaalstraat en 

Rijkswachtlaan met groene geluidswal aan de 

zijde van Zelzate (bron: www.googlemaps.com, 

2014) 

 

 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Deelgebied 2: A11/E34/N49 – 
Rodenhuizedok:  
Net als in deelgebied 1 vormt de R4 hier als 
het ware de grens tussen twee typegebieden. 
Het betreft hier meer bepaald haven- en 
tewerkstellingsgebied aan de westkant en 
een groen gebied (deels open, deels 
gesloten) aan de oostkant. 
 
Komende van de A11/E34/N49 wordt de R4 
aan de rechterzijde geflankeerd door de 
bedrijvigheid van de industriezone Rosteyne. 
Aan de overzijde van de weg ligt op enige 
afstand het Kloosterbos. 
 
Tussen de rotonde Cosmos (knooppunt met 
zuidelijke op- en afrit A11/E34/N49 en de 
N449 – Gebroeders Nautslaan) en het 
Rodenhuizedok is de ruimtelijke context 
quasi dezelfde. Aan de westzijde (rechts 
komende van Zelzate) ligt de uitgestrekte 
bedrijfssite van Arcelor Mittal, die deels ook 
visueel gebufferd wordt door bomenrijen. 
Vanaf hier wordt ook de spoorlijn L204 – 
t.h.v. Arcelor Mittal eveneens een 
sporenbundel – zichtbaar in het wegbeeld. 
Aan de oostzijde bepaalt een groen veelal 
open landschap met weiden en akkers  het 
zicht. 
 
Op het gedeelte tussen Sint-Kruis-Winkel en 
het Rodenhuizedok loopt de R4 kort door een 
open landschap. Enkel de kern van Sint-
Kruis-Winkel en de bedrijvigheid van Arcelor 
lopen hier tot tegen de R4. 
 
De R4 heeft op dit deeltracé een 2x2-profiel 
met smalle pechstroken en niet verhoogde 
fietspaden. Er is overal een groene 
middenberm aanwezig. 
 

 
 

 
Figuur 28: R4 Oost t.h.v. bedrijventerrein 

Rosteyne (aan westzijde) en het Kloosterbos (aan 

de oostzijde) (bron: www.googlemaps.com, 2014) 
 
 

 
Figuur 29: R4 Oost t.h.v. Arcelor Mittal (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 
 
 

 
Figuur 30: R4 Oost t.h.v. Sint-Kruis-Winkel en 

bedrijvigheid Arcelor (Knippegroen) 
 

 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Deelgebied 3: Rodenhuizedok – D. 
Eisenhowerlaan:  
Vanaf het Rodenhuizedok richting Gent 
komen de bedrijvigheid van de haven en de 
omliggende bedrijventerreinen iets meer in 
beeld. Op bepaalde plaatsen zorgen 
bomenrijen of groene geluidswallen nog voor 
de nodige visuele buffering, maar regelmatig 
maken bedrijfsgebouwen of industriële 
installaties deel uit van het wegbeeld. De R4 
functioneert op dit tracé ook minder als 
grenslijn tussen typegebieden. 
Tussen het Rodenhuizedok en de Moervaart 
loopt de R4 Oost door 
industriegebied/havengebied, al zijn de 
activiteiten veelal visueel gebufferd door 
bomenrijen of groenbuffers. Aan de westzijde 
is de stoomleiding lange tijd prominent in 
beeld, evenals spoorlijn L204. Aan de 
oostzijde wordt de bedrijvigheid gebufferd 
door een begroeide aarden wal. Pas in de 
aanloop naar de Moervaart wordt de 
aanwezigheid van de bedrijvigheid duidelijk 
in het wegbeeld. Ook vanop de brug over de 
Moervaart zijn de havenactiviteiten en 
industrie zichtbaar. Spoorlijn L204 loopt via 
aparte bruggen over de Moervaart. 
Vanaf de brug richting Energiestraat zijn de 
activiteiten opnieuw gebufferd door 
voornamelijk bomenrijen. Enkel de 
stoomleiding blijft de aanwezigheid van de 
haven benadrukken.  
Tussen de Energiestraat en de 
Belgicastraat/Skaldenstraat vormt de R4 in 
feite een grens tussen havengebied, meer 
bepaald de site van Ghent Coal, in het 
westen en open ruimte en de kern van 
Desteldonk in het oosten. Het zicht op Ghent 
Coal wordt echter volledig weggenomen door 
een aarden geluidswal, die begroeid is met 
bomen. Ook aan de oostzijde wordt de weg 
geflankeerd door bomenrijen die het zicht op 
het achterliggend landschap wegnemen. 
Enkel t.h.v. de aansluiting van de 
Desteldonkstraat is de aanwezigheid van 
Desteldonk beperkt zichtbaar. In de aanloop 
naar de knoop met de 
Belgicastraat/Skaldenstraat is aan de 
oostzijde een halfopen landschap aanwezig. 
Door de verhoogde uitvoering van het 
Hollands complex, is de knoop met de 
Belgicastraat/Skaldenstraat duidelijk 
merkbaar in het wegbeeld.  
Eens voorbij de knoop komen de 
bedrijvigheid en havenactiviteiten (o.a. 
goederenspoor) aan weerszijden van de R4 
Oost opnieuw prominenter in beeld. De 
gebouwen liggen evenwel nog steeds op 

 
 

 
Figuur 31: R4 Oost t.h.v. het Rodenhuizedok met 

duidelijke aanwezigheid van bedrijvigheid en 

havenactiviteiten aan de westzijde. (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 
 
 

 
Figuur 32: R4 Oost t.h.v. de Moervaartbrug (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 
 
 

 
Figuur 33: R4 Oost t.h.v. de Energiestraat met aan 

de westzijde het begin van de aarden geluidswal 

t.h.v. Ghent Coal. (bron: www.googlemaps.com, 

2014) 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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ruimte afstand van de weg. Dat beeld blijft 
onveranderd tot de kruising met de 
Langerbruggestraat. 
Vanaf voornoemde kruising worden aan de 
oostzijde uitlopers van de kern van 
Oostakker afgewisseld met groene bermen 
en bomenrijen. Aan de westzijde komen de 
havenactiviteiten sterker in beeld, doordat 
gebouwen (o.a. Volvo Cars Gent en verder 
ook Eurosilo) ook korter bij de R4 komen te 
staan. 
Dit wegbeeld loopt door tot de kruising met 
de R4 – D. Eisenhowerlaan. In de aanloop 
naar de kruising zijn de installaties van 
Eurosilo prominent in beeld aan de 
havenzijde. Aan de overzijde overheersen 
groenbuffers en open ruimte. Komende van 
Zelzate valt het kruispunt met de D. 
Eisenhowerlaan niet echt op in het wegbeeld. 
Enkel de portieken voor de verkeerslichten 
wijzen op de aanwezigheid. 
Eens voorbij de knoop ontstaat opnieuw 
hetzelfde wegbeeld als voor de knoop: 
bedrijvigheid/havenactiviteiten aan de 
westzijde en afwisselend open ruimte, 
groenstructuren en uitlopers van de kern van 
Oostakker aan de oostzijde. 
 
De R4 Oost heeft over het hele traject een 
2x2-profiel met pechstroken en een groene 
middenberm. Tussen het Rodenhuizedok en 
de Energiestraat liggen er niet-verhoogde 
fietspaden naast de pechstroken. 
Aan de oostzijde wordt dat fietspad lange tijd, 
en tot de aansluiting van de 
Desteldonkstraat, van de R4 gescheiden 
door betonnen New Jerseys. Vanaf de 
Desteldonkstraat is er aan oostzijde geen 
fietspad meer aanwezig tot de aansluiting 
met Wittewalle. Vanaf hier loopt er opnieuw 
een niet-verhoogd fietspad, van de R4 
gescheiden door een smalle grasstrook of 
een pechstrook. Dit fietspad stopt opnieuw 
aan de kruising met de Langerbruggestraat. 
Vanaf hier tot de knoop met de D. 
Eisenhowerlaan is er geen fietspad meer 
aanwezig aan oostzijde. 
Ook aan de westzijde kent het fietspad een 
wisselend verloop. Tussen het 
Rodenhuizedok en de ontsluitingsweg van 
Ghent Coal ligt een niet-verhoogd fietspad 
naast de pechstrook van de R4. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat fietsers komende van 
Zelzate reeds t.h.v. de noordelijke op- en afrit 
aan de Moervaart naar de overzijde van de 
R4 worden geleid. Het fietspad aan de 
westzijde dat vanaf de noordelijke op- en afrit 
van de Moervaart doorloopt tot Ghent Coal is 

 
Figuur 34: R4 Oost t.h.v. de Desteldonkstraat met 

zicht op de kern (bron: www.googlemaps.com, 

2014) 
 
 

 
Figuur 35: Bedrijvigheid aan weerszijden van de 

R4 Oost, net voorbij de knoop met 

Belgicastraat/Skaldenstraat (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 
 
 

 
Figuur 36: R4 Oost tussen Langerbruggestraat en 

D. Eisenhowerlaan met havenactiviteiten aan de 

westzijde en uitlopers van Oostakker aan de 

oostzijde (bron: www.googlemaps.com, 2014) 
 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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er enkel i.f.v. de bereikbaarheid van deze 
site. Van Ghent Coal tot net voorbij de knoop 
met de Belgicastraat/Skaldenstraat is geen 
fietspad aanwezig. Voorbij de knoop werd het 
aanwezige fietspad verwijderd, al is dat niet 
overal even duidelijk (pad achter smalle 
grasberm blijft zichtbaar). Vanaf de 
Imsakkerlaan is opnieuw een niet-verhoogd 
fietspad aanwezig. Vanaf de kruising met de 
Langerbruggestraat loopt dit fietspad achter 
een betonnen New Jerseys en dit tot de 
aansluiting op de fietsbrug van Slotendries.  
 
 
 

 
Figuur 37: R4 Oost in aanloop naar de knoop met 

de D. Eisenhowerlaan, met prominente 

aanwezigheid van de installaties van Eurosilo 

(bron: www.googlemaps.com, 2014) 
  
  
 

http://www.googlemaps.com/
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Figuur 38: Ruimtelijke analyse R4 Oost op mesoniveau 
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1.2 WATERLOPEN 

Over het hele traject gezien kruist het om te bouwen deel van de R4 Oost de bevaarbare waterloop de 
Moervaart en enkele onbevaarbare waterlopen. De dwarsingen van de onbevaarbare waterlopen met 
de R4 Oost bestaan uit inbuizingen. De bevaarbare waterloop wordt d.m.v. de Moervaartbrug gekruist. 
Daarnaast zijn ook grotere delen van de onbevaarbare waterlopen parallel gelegen aan de R4 Oost. 
Aanpassingen van de waterlopen of de kruisingen met de R4 Oost omwille van het project R4WO zijn 
mogelijk noodzakelijk. 
Hieronder wordt een, overzicht gegeven van de gekruiste waterlopen, met aanduiding op kaart (bron: 
www.geopunt.be). 
 

 
Figuur 39: Waterlopen langs R4 Oost (deel grens Nederland – 

A11/E34/N49) 
 

O8200 – Watergang van de 
Kernemelkpolder (waterloop 
2e en 3e categorie): deze 
waterloop dwarst de N423 
tussen de grens met 
Nederland en de Sint-
Stevensstraat en de R4 ter 
hoogte van de Leegstraat. 
 
O8201bis (waterloop 3e 
categorie): dit is een aftakking 
van vorige waterloop en loopt 
parallel aan de R4 (ten oosten 
er van) tussen de 
Rijkswachtlaan en de 
noordelijke op- en afrit van de 
A11/E34/N49. Het opwaartse 
deel van deze waterloop doet 
dienst als buffer en is voorzien 
van een stuwconstructie. 
 

 
Figuur 40: Waterlopen langs R4 Oost (deel A11/E34/N49 – Sint-

Kruis-Winkel) 
 

O1310 – Pachtgoedbeek 
(waterloop 3e categorie) en 
Devoortbeek (waterloop 2e 
categorie): deze waterloop 
mondt in het noordoosten uit in 
de Langelede. De 
Pachtgoedbeek loopt tussen 
O4bis en O5bis evenwijdig aan 
de R4 (ten oosten er van). 
 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 41: Waterlopen langs R4 Oost (deel Sint-Kruis-Winkel – 

Moervaart) 
 

O1305 – Hoofdgeleed 
(waterloop 3e categorie): 
deze waterloop situeert zich 
een stukje parallel aan de R4 
(ten oosten), ongeveer ter 
hoogte van het 
Rodenhuizedok, om 
vervolgens in noordoostelijke 
richting uit te monden in de 
Moervaart. 
 
BV81 – Moervaart 
(bevaarbare waterloop): kruist 
de R4 t.h.v. knooppunt O6. 
 

 
Figuur 42: Waterlopen langs R4 Oost (deel Moervaart – 

Skaldenpark) 
 

O1330 en O1330a – 
Rodenhuizeloop (waterloop 
2e categorie) en O1330a – 
waterloop in verlengde (3e 
categorie): deze lopen 
evenwijdig aan de R4 (ten 
oosten er van) vanaf de 
Moervaart (knoop O6) tot bijna 
aan de Skaldenstraat. Op het 
zuidelijke uiteinde gaat de 
waterloop verder als O 1331 – 
Zwijndonkloop (waterloop 3e 
categorie). 
 

 
Figuur 43: Waterlopen langs R4 Oost (deel Skaldenpark – D. 

Eisenhowerlaan) 
 

O1335 (waterloop 2e 
categorie): loopt in het oosten 
langs de Piratenstraat (ten 
zuiden ervan), om vervolgens 
een stuk parallel aan de R4 
(ten oosten er van) te lopen. 
Ter hoogte van Wittewalle gaat 
de waterloop onder de R4 door 
om vervolgens parallel aan de 
Langerbruggestraat (ten 
noorden er van) in westelijke 
richting verder te gaan en in 
het Kanaal Gent-Terneuzen uit 
te monden. 
 

O252 – Beke (waterloop 2e categorie): komende van Oostakker kruist de waterloop de R4 ten 
noorden van de Kleemstraat, om vervolgens uit te monden in het Sifferdok. 
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Er kan ook melding gemaakt worden van de geplande nieuwe Westlede. De Westlede is een 
waterloop tweede categorie in beheer van de Polder van Moervaart en Zuidlede en verzorgt de 
afwatering van grote delen van de dorpscentra van Oostakker, Lochristi, Zeveneken en Hijfte. Sinds 
de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen en de dam op de Moervaart te Lokeren is de afwatering 
van het gebied ingrijpend veranderd. Die gebeurt nu westwaarts naar de Moervaart en het kanaal 
Gent-Terneuzen. Door de toenemende druk op het watersysteem (uitbreiding dorpskernen en 
bedrijvigheid) ontstond lokale wateroverlast. Die druk zal nog vergroten door de geplande 
ontwikkelingen, waardoor ingrepen zich opdringen. Er wordt o.a. gedacht aan een afwateringsgracht 
van de Westlede naar het Sifferdok. 

1.3 BEBOUWING NABIJ R4 OOST 

Op bepaalde delen langs de R4 Oost staan woningen (relatief) en/of bedrijven dicht bij de rijweg. 
Nadelige effecten van de primaire weg op de bebouwing zullen hier het sterkst zijn. Ook zijn op 
bepaalde locaties mogelijk onteigeningen van gebouwen nodig omwille van het project R4WO. Deze 
mogelijkheid is reeds opgenomen in het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 
Oost en R4 West. 
 
Onderstaande woningen en/of bedrijven ondervinden het meeste hinder van R4 Oost (zie ook 
microniveau bij oplossingen knopen). 
 

  
Figuur 44: Bebouwing t.h.v. de Leegstraat 

(Zelzate) 
 

Figuur 45: Bebouwing t.h.v. de knoop 

A11/E34/N49 x R4 Oost (Zelzate) 

  

Figuur 46: Bedrijven t.h.v. Rosteyne Figuur 47: Infrastructuur Arcelor Mittal Gent 
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Figuur 48: Bebouwing t.h.v. Sint-Kruis-Winkel 
 

Figuur 49: Bedrijven t.h.v. Moervaart 
 

  
Figuur 50: Hoogspanningsstation Elia langs 

de Energiestraat 
 

Figuur 51: Bebouwing langs de 

Desteldonkstraat 
 

  
Figuur 52: Bedrijven Skaldenpark 
 

Figuur 53: Militair domein en tankstations 

omgeving Piratenstraat 

 

 
Figuur 54: Bedrijven t.h.v. as Imsakkerlaan - 

Wittewalle 
 

 
Figuur 55: Bedrijven t.h.v. 

Langerbruggestraat 
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Figuur 56: Woningen tussen Ledergemstraat 

en Kleemstraat (Oostakker) 

 

Figuur 57: Woningen langs de Gentseweg 

(Oostakker) 

  
Figuur 58: Installaties en gebouwen Eurosilo 

 

Figuur 59: Tuinwijk langs de R4 – D. 

Eisenhowerlaan 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 VERKEERSKUNDIGE SEGMENTEN 

De R4 Oost heeft over het algemeen steeds hetzelfde 2x2-profiel, m.u.v. het segment tussen de 
Nederlandse grens en de kruising met de Kanaalstraat. De erg drukke knopen aan de N449 (rotonde 
Cosmos – knoop O4) en de R4 D. Eisenhowerlaan (knoop O9) zijn gekende knelpunten qua 
doorstroming en veiligheid. 
 
Door het verschil in beschikbare ruimte langs de R4 en nabijheid van andere functies varieert het 
dwarsprofiel van de R4. Er worden verschillende deelgebieden onderscheiden. 

2.1.1 Segment 1: Nederlandse grens – Kanaalstraat 

Het typeprofiel tussen de Nederlandse grens en de kruising met de Kanaalstraat en Leegstraat (van 
west naar oost): 

• Groenbuffer (incl. gracht van ±1m): ±10m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,80m; 
• 2 rijstroken richting Gent/Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook: ±9,75m; 
• Groene middenberm met verlichtingsmasten: ±5,45m; 
• 2 rijstroken richting Nederland met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,60m; 
• Goot: ±0,45m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van ±1m): ±19m; 

Zie ook typedwarsprofiel TDO1 in bijlage. 

 

2.1.2 Segment 2: Kanaalstraat – N449 (Cosmos) 

Het typeprofiel tussen de kruising Kanaalstraat/Leegstraat en de rotonde Cosmos (van west naar 
oost): 

• Groenbuffer (incl. gracht van ± 0,40m): max. ±25m (met een aarden geluidswal over bepaalde 
delen); 

• Aanliggend fietspad: ±1m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstroken én vluchtstrook: ±9,85m; 
• Groene middenberm met verlichtingsmasten: ±6,15m; 
• 2 rijstroken richting Nederland met redresseerstrook én vluchtstrook: ±10m; 
• Aanliggend fietspad: ±1m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van ±0,60m): ±23m; 

Zie ook typedwarsprofiel TDO2 in bijlage. 
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2.1.3 Segment 3: N449 (Cosmos) – Arcelor 

Het typeprofiel tussen de rotonde Cosmos en de toegangsweg tot Arcelor Mittal (van west naar oost): 
• Groenbuffer: ±4m; 
• Rijweg ontsluiting Arcelor (inclusief gracht): ±3,40m; 
• Groenberm: ±1,70m; 
• Vrijliggend fietspad: ±3m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van ± 1m): ±7,6m; 
• 2 rijstroken richting Gent met vluchtstrook (incl. goten): ±11,50m; 
• Groene middenberm met verlichtingsmasten: ±4,20m; 
• 2 rijstroken richting Nederland met redresseerstrook én vluchtstrook (incl. goten): ±12,50m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van ±0,50m): ±23,20m; 

Zie ook typedwarsprofiel TDO3 in bijlage. 

 

2.1.4 Segment 4: Arcelor – Sint-Kruis-Winkeldorp 

Het typeprofiel tussen de toegangsweg tot Arcelor Mittal en de kruising met Sint-Kruis-Winkeldorp en 
Knippegroen (van west naar oost): 

• Spoorlijn L204: ±5m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van 0,80m): ±18m; 
• Goot: ±0,50m 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9,30m; 
• Groene middenberm met afschermende constructies en verlichtingsmasten: ±6m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9,40m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Groenbuffer (incl. bomenrij): ±16m; 

Zie ook typedwarsprofiel TDO4 in bijlage. 
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Extra profiel i.f.v. sporenbundel op terrein Arcelor: 

• Groenberm: ±4m 
• Sporenbundel: ±39,50m; 
• Groenbuffer: ±13m; 
• Goot: ±0,50m 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9,40m; 
• Groene middenberm met afschermende constructies en verlichtingsmasten: ±5,80m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9,40m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,10m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Groenbuffer (incl. bomenrij): ±20,70m; 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSe2 in bijlage. 

 
 
 
Extra profiel t.h.v. boomaanplanting kant Sint-Kruis-Winkel (net ten zuiden van kruising Knippegroen / 
Sint-Kruis-Winkeldorp): 

• Groenbuffer: ±7,80m; 
• Spoorlijn L204: ±5m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van 0,70m en verlichtingsmasten): ±18m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• 2 rijstroken richting Gent met pechstrook: ±9,30m; 
• Groene middenberm met afschermende constructie (new jersey): ±2,60m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met links- en rechtsafslagstrook: ±13,75m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,80m; 
• Groenbuffer (incl. verlichtingsmasten en gracht): ±18,20m; 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSf1 in bijlage. 
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Extra profiel t.h.v. boomaanplanting kant Sint-Kruis-Winkel: 

• Groenbuffer: ±2,50m; 
• Spoorlijn L204: ±5,30m; 
• Groenbuffer: ±18m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• 2 rijstroken richting Gent met pechstrook: ±9,30m; 
• Groene middenberm met afschermende constructies (new jersey) en verlichtingsmasten: 

±5,85m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met pechstrook: ±9,30m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Groenbuffer (incl. gracht): ±26,20m; 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSf2 in bijlage. 

 
 
Extra profiel t.h.v. bocht Barkstraat: 

• Groenbuffer: ±11,60m; 
• Spoorlijn L204: ±5,30m; 
• Groenbuffer: ±18m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• 2 rijstroken richting Gent met pechstrook: ±8,80m; 
• Verharde middenberm met afschermende constructie (new jersey): ±6,80m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met pechstrook: ±8,80m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Groenbuffer (incl. gracht): ±16,50m; 
• Barkstraat: ±4,45m. 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSf3 in bijlage. 
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2.1.5 Segment 5: Sint-Kruis-Winkeldorp – Moervaart 

Het typeprofiel tussen de kruising met Sint-Kruis-Winkeldorp / Knippegroen en de Moervaart (van west 
naar oost): 

• Groenbuffer: ±56m; 
• Pleitstraat: ±7m; 
• Groenbuffer: ±20m; 
• Spoorlijn L204: ±9,30m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van ±1m en verlichtingsmasten): ±15m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,20m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9,30m; 
• Groene middenberm met afschermende constructies: ±6m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met redresseerstrook én vluchtstrook: ±10,50m; 
• Afschermende constructie (new jersey): ±0,50m; 
• Vrijliggend fietspad: ±3m; 
• Afschermende constructie (new jersey) incl. verlichtingsmasten: ±0,60m; 
• Groenberm: ±35m; 
• Op- en afrit: ±11,30m; 
• Groenberm (incl. bomen): ±3m; 
• Toegangsweg bedrijven: ±9,75m; 

Zie ook typedwarsprofiel TDO5 in bijlage. 

 

2.1.6 Segment 6: Moervaart – Energiestraat 

Het typeprofiel tussen de Moervaart en de kruising met de Energiestraat (van west naar oost): 
• Groenbuffer: ±11m; 
• Spoorlijn L204: ±3m; 
• Groenbuffer (incl. verlichtingsmasten): ±18m; 
• Afschermende constructie: ±0,50m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±0,80m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook én vluchtstrook: ±10,65m; 
• Groene middenberm: ±5,35m; 
• Goot: ±0,65m; 
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• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met redresseerstrook: ±7,30m; 
• Afschermende constructie (new jersey): ±0,50m; 
• Vrijliggend fietspad: ±2,75m; 
• Goot: ±0,40m; 
• Afschermende constructie: ±0,40m; 
• Groenberm: ±37,75m; 
• Op- en afrit: ±9,30m; 
• Groenberm: ±15m; 

Zie ook typedwarsprofiel TDO6 in bijlage. 

 
 
Extra profiel ten zuiden van de zuidelijke op- en afrit: 

• Groenbuffer: ±17m; 
• Spoorlijn L204: ±5.4m; 
• Groenbuffer (inclusief afschermende constructie): ±11,50m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Aanliggend fietspad: ±1.1m; 
• 2 rijstroken richting Gent met pechstrook: ±10,20m; 
• Groene middenberm met verlichtingsmasten: ±5,60m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland: ±7,70m; 
• Afschermende constructie (new jersey): ±0,60m; 
• Vrijliggend fietspad: ±2,5m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Groenbuffer (incl. afschermende constructie en driedubbele bomenrij + tussenliggende 

gracht): ±37,75m; 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSh1 in bijlage. 

 

2.1.7 Segment 7: Energiestraat – Belgicastraat/Skaldenstraat 

Het typeprofiel tussen de kruising met de Energiestraat en de kruising met 
Belgicastraat/Skaldenstraat, t.h.v. de toekomstige kruising (van west naar oost): 

• Groenbuffer: ±45m; 
• Groene aarden wal (incl. bomenrij): ±21m; 
• Groenbuffer: ±10,50m; 
• Spoorlijn L204: ±4,80m; 
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• Groenbuffer (incl. gracht van 0,60m, verlichtingsmasten en afschermende constructie): ±17m; 
• Goot: ±0,60m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,10m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook én vluchtstrook: ±9,80m; 
• Groene middenberm: ±2,35m; 
• Goot: ±0,65m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met links- en rechtsafslagstrook: ±14,50m; 
• Afschermende constructie (new jersey): ±0,50m; 
• Goot: ±0,65m; 
• Vrijliggend fietspad: ±2,65m; 
• Afschermende constructie: ±0,55m; 
• Groenberm (incl. verlichtingsmasten en dubbele bomenrij + tussenliggende gracht): ±42,70m. 

Zie ook typedwarsprofiel TDO7 in bijlage. 

 
 
Extra profiel net ten zuiden van de toekomstige kruising Energiestraat: 

• Groenbuffer (incl. deel van de aarden geluidswal): ±24m; 
• Spoorlijn L204: ±6m; 
• Groenbuffer (inclusief afschermende constructie): ±17,60; 
• Vrijliggend fietspad: ±1,45m; 
• Groenberm: ±1m; 
• Goot: ±0,50m; 
• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook: ±7,90m; 
• Groene middenberm met verlichtingsmasten: ±6,15m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met redresseerstrook: ±7,60m; 
• Afschermende constructie (new jersey): ±0,60m; 
• Vrijliggend fietspad: ±3,30m; 
• Groenbuffer (incl. afschermende constructie en dubbele bomenrij + tussenliggende gracht van 

±2,45m): ±21,35m; 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSi3 in bijlage. 

 
 
Extra profiel net ten zuiden van de Desteldonkstraat: 

• Groenbuffer: ±36m; 
• Spoorlijn L204: ±10,65m; 
• Groenbuffer (inclusief afschermende constructie): ±12,85m; 
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• Aanliggend fietspad: ±1,50m; 
• 2 rijstroken richting Gent met bushaven: ±9,50m; 
• Groene middenberm met verlichtingsmasten: ±6,20m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met bushaven en redresseerstrook: ±11,40m; 
• Groenbuffer (incl. afschermende constructie en bomenrij): ±22,80m; 

Zie ook extra typedwarsprofiel OSi4 in bijlage. 

 

2.1.8 Segment 8: brug Hollands complex Belgicastraat/Skaldenstraat – Piratenstraat 

Het typeprofiel op de brug van het bestaande Hollands complex met de Belgicastraat/Skaldenstraat 
(van west naar oost): 

• Verharde talud: ±11,50m 
• Groenbuffer: ±9m; 
• Pijler: ±1m; 
• Spoorlijn L204: ±25m; 
• Landhoofd: ±11m; 
• 2 rijstroken richting Gent (incl. pechstrook en goot): ±12,50m; 
• Groene middenberm met brugpijlers: ±6m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland (incl. pechstrook en goot): ±12m; 
• Landhoofd: ±21m; 
• Toegangsweg Havenbedrijf: ±8m; 
• landhoofd: ±6,30m; 

Zie ook typedwarsprofiel O7 in bijlage. 

 

2.1.9 Segment 9: Piratenstraat – Langerbruggestraat 

Het typeprofiel tussen de kruising met de Piratenstraat en de Langerbruggestraat (van west naar 
oost): 

• Groenbuffer: ±40m; 
• Spoorlijn L204: ±7m; 
• Groenbuffer (incl. afschermende constructie): ±14,80m; 
• Aanliggend fietspad: ±1,40m; 
• 2 rijstroken richting Gent met smalle vluchtstrook: ±9,70m; 
• Groene middenberm (inclusief afschermende constructie aan één zijde en 

verlichtingsmasten): ±2,80m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met linksafslagstrook en redresseerstrook: ±12,50m; 
• Goot + schrikstrook fietspad: ±0,85m; 
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• Aanliggend fietspad: ±1,70m; 
• Groenberm (incl. afschermende constructie en gracht van ±1,65m): ±70m. 

Zie ook typedwarsprofiel TDO9 in bijlage. 

 

2.1.10 Segment 10: Langerbruggestraat – D. Eisenhowerlaan 

Het typeprofiel tussen de kruising met de Langerbruggestraat en de kruising met de D. 
Eisenhowerlaan (van west naar oost): 

• Groenbuffer: ±25,60m; 
• Spoorlijn L204: ±10,25m; 
• Groenbuffer (incl. gracht van 0,70m en afschermende constructie): ±12,65m; 
• Vrijliggend fietspad: ±3,80m; 
• Afschermende constructie (new jersey): ±0,60m; 
• 1 rijstrook richting Gent en twee linksafslagstroken richting D. Eisenhowerlaan: ±10,30m; 
• Groene middenberm (inclusief verlichtingsmasten en afschermende constructie aan één 

zijde): ±2,30m; 
• 2 rijstroken richting Zelzate/Nederland met redresseerstrook en vluchtstrook: ±10,50m; 
• Goot: ±0,50m; 
• Groenberm (incl. afschermende constructie en gracht van ±0,80m): ±20m. 

Zie ook typedwarsprofiel TDO10 in bijlage. 

 

2.2 HUIDIGE KRUISINGEN R4 OOST 

Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van noord naar zuid van de huidige kruisingen van R4 
Oost. In de startnota’s op microniveau wordt dit verder in detail besproken. 
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N423/R4 Oost x Stekkerweg: voorrangsgeregeld 
kruispunt 
 

 

N423/R4 Oost x Sint-Stevensstraat: 
voorrangsgeregeld kruispunt 
 

 
 
O1 – R4/N423 x Kanaalstraat x Leegstraat: twee 
opeenvolgende lichtengeregelde kruispunten 
 

 
 

O2 – R4 Oost x Rijkswachtlaan x Akker: 
verkeerslichtengeregeld kruispunt 
 

 
 

O3 – A11/E34/N49 (noordoostelijke op- en afrit) x 
R4 Oost: verkeerslichtengeregeld kruispunt 
 

 
 

O4 – A11/E34/N49 x R4 Oost x N449 
(Gebroeders Nautslaan): rotonde (Cosmos) 
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O4bis – R4 Oost x hoofdtoegang Arcelor Mittal: 
verkeerslichtengeregeld kruispunt 
 

 
 

O5bis – R4 Oost x Smishoekstraat: 
verkeerslichtengeregeld kruispunt 
 

 
 

O6 – R4 Oost x Moervaartkaai x Rodenhuizekaai 
x Sprendonkstraat: noordelijke knoop met 
verkeerslichten geregeld, zuidelijke knoop 
voorrangsgeregeld 
 

 
 

O6bis – R4 Oost x Energiestraat: 
verkeerslichtengeregeld kruispunt 
 
 
 

 
 

O6bis – R4 Oost x Desteldonkstraat: rechts in – 
rechts uit 
 

 
 

O6bis – R4 Oost x toegang Ghent Coal: rechts in 
– rechts uit 
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O7 – R4 Oost x Belgicastraat x Skaldenstraat: 
Hollands complex 
 
 

 
 

O7bis – R4 Oost x Piratenstraat + toegangen 
tankstation Texaco en militair domein: rechts in – 
rechts uit 
 

 
 

O8 – R4 Oost x Imsakkerlaan x Wittewalle: 
voorrangsgeregeld kruispunt 
 
 

 
 

O8 – R4 Oost x Langerbruggestraat: 
verkeerslichtengeregeld (momenteel in ombouw 
tot ongelijkvloers complex) 
 

 
 

R4 Oost x Ledergemstraat: rechts in – rechts uit 
 
 

 
 

O9 – R4 Oost x R4 D. Eisenhowerlaan: 
verkeerslichtengeregeld kruispunt 
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2.3 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

2.3.1 Auto-infrastructuur 

De N423 en de R4 Oost tussen de Nederlandse grens en de A11/E34/N49 zorgt – in combinatie met 
de Tractaatweg op Nederlands grondgebied – volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor 
de verbinding tussen de A58 (Breda – Roosendaal – Bergen-op-Zoom – Middelburg) en de 
A11/E34/N49. De weg krijgt bijgevolg een rol als primaire weg I en heeft als hoofdfunctie verbinden op 
Vlaams niveau. In tweede instantie heeft de weg een ontsluitingsfunctie op Vlaams niveau. 
Het aansluitende stuk van de R4 Oost, tussen de A11/E34/N49 en de R4 – D. Eisenhowerlaan krijgt 
van het RSV een rol als primaire weg II, met ontsluiten op Vlaams niveau als hoofdfunctie en 
verbinden op Vlaams niveau als nevenfunctie. Specifiek dient de R4 Oost de ontsluiting van de 
Gentse haven (ten westen) en de nabij gelegen woonkernen (ten oosten) te verzorgen. 
De bestaande knopen op de R4 Oost zijn momenteel niet op een uniforme manier vorm gegeven. Zo 
zijn een aantal knopen ongelijkvloers (A11/E34/N49 x R4, R4 x Belgicastraat/Skaldenstraat en op 
korte termijn ook R4 x Langerbruggestraat), werd de knoop R4 x N449 x zuidelijke op- en afrit 
A11/E34/N49 (Cosmos) als rotonde vorm gegeven, en zijn er verschillende verkeerlichtengeregelde 
kruispunten (o.a. t.h.v. Kanaalstraat/Leegstraat, hoofdtoegang Arcelor Mittal, Energiestraat, …). Op 
een aantal locaties wordt rechts in – rechts uit voorzien (toegang Ghent Coal, Desteldonkstraat, …). 
De leesbaarheid van de R4 Oost is daardoor niet optimaal. Bovendien zorgt de configuratie van een 
aantal knopen voor doorstromingsproblemen, waardoor de R4 Oost zijn ontsluitende functie niet ten 
volle kan waarmaken. Dat is zeker het geval t.h.v. de knoop O4bis (zuidelijke tak R4) en de knoop O9 
(noordelijke en oostelijke tak R4). De verminderde doorstroming zorgt tevens voor sluipverkeer. Zo 
o.a. tussen Wachtebeke en de R4 via Sint-Kruis-Winkel (route Winkelwarande – Warande – Sint-
Kruis-Winkel Dorp), om knoop O4bis te vermijden, en tussen de N70 - Antwerpsesteenweg en de R4 
via Oostakker om de knoop O9 te vermijden. 
 
De belangrijkste knopen op de R4 Oost zijn: 

• O1 – kruising R4 x Kanaalstraat/Leegstraat: deze knoop verzorgt in principe vooral een 
belangrijke ontsluitingsfunctie voor Zelzate, maar omdat de Kanaalstraat tevens een 
kortsluiting vormt tussen R4 Oost en R4 West (knoop W1) is er ook heel wat 
regionaal/bovenlokaal sluipverkeer dat via de Kanaalstraat van R4 Oost naar R4 West rijdt. In 
de toekomstige situatie dient dit te worden afgebouwd; 

• O3 – knoop R4 Oost x noordelijke op- en afrit A11/E34/N49: zorgt voor een deel van de 
uitwisseling van (boven)regionaal verkeer tussen de hoofdweg A11/E34/N49 en de R4 als 
primaire weg I én II; 

• O4 – knoop R4 Oost x zuidelijke op- en afrit A11/E34/N49 x N449: verzorgt eveneens een 
deel van de uitwisseling tussen de hoofdweg en de primaire weg I en II, maar staat ook in 
voor de ontsluiting van Wachtebeke; 

• O9 – knoop R4 Oost x R4 – D. Eisenhowerlaan: via de oostelijke tak van de R4 (D. 
Eisenhowerlaan) kan de A14/E17, en zodoende ook de rest van het Vlaamse hoofdwegennet, 
worden bereikt. Deze knoop verzorgt m.a.w. een belangrijke rol in het verzamelen en verdelen 
van het regionaal verkeer van/naar de haven. 

De overige knopen ontsluiten een beperkt aantal kernen (of delen er van) en hebben daardoor 
voornamelijk lokaal verkeer te verwerken van en naar de R4: 

• O2 – R4 Oost x Rijkswachtlaan x Akker: zorgt voor de ontsluiting van de kern van Zelzate 
en de versnipperde bebouwing aan de oostzijde. De Rijkswachtlaan verwerkt op dit moment 
een deel sluipverkeer dat vanaf de R4 een weg zoekt naar de Kanaalstraat en de brug over 
het kanaal Gent-Terneuzen; 

• O4bis – R4 Oost x hoofdtoegang Arcelor Mittal Gent: dit kruispunt zorgt voor de exclusieve 
ontsluiting van Arcelor Mittal richting R4; 

• O5bis – R4 Oost x Sint-Kruis-Winkel Dorp x Knippegroen: kruising ter ontsluiting van de 
kern van Sint-Kruis-Winkel, de bedrijvigheid van Arcelor Mittal rondom Knippegroen en de 
havenactiviteiten rondom het Rodenhuizedok; 

• O6 – R4 Oost x op- en afrit Moervaartkaai x Op- en afrit Rodenhuizekaai/Energiestraat: 
met dit kruispunt worden zowel de havenactiviteiten aan de westzijde (tussen R4 en kanaal – 
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Rodenhuizedok en Moervaart) als de bedrijvigheid aan de oostzijde ontsloten, en dit zowel ten 
noorden als ten zuiden van de Moervaart; 

• O6bis – R4 Oost x Energiestraat: via deze kruising kan de bedrijvigheid aan zowel de 
westkant (havenzijde) als de oostkant (Moervaart Zuid) ontsloten worden richting R4. Iets 
zuidelijker takt ook de Desteldonkstraat via een rechts in – rechts uit aan op de primaire weg, 
waardoor de kern van Desteldonk wordt ontsloten. Nog iets zuidelijker takt aan de westzijde 
van de R4 het bedrijf Ghent Coal aan, eveneens via een rechts in – rechts uit; 

• O7 – R4 Oost x Belgicastraat/Skaldenstraat: zowel het Skaldenpark aan de oostzijde als de 
havenactiviteiten langs de Belgicastraat worden via dit kruispunt op de R4 aangesloten; 

• O7bis – R4 x Piratenstraat: via een rechts in – rechts uit wordt het Skaldenpark (ten oosten 
van de R4) bijkomend ontsloten 

• O8 – R4 Oost x Imsakkerlaan x Wittewalle: beide takken onbeveiligd aan op de R4 en 
zorgen op die manier voor de ontsluiting van resp. havenactiviteiten aan de westzijde en de 
kernen van Wittewalle en Oostakker aan de oostzijde. Zuidelijker verknoopt de R4 Oost met 
de Langerbruggestraat. Via dit verkeerslichtengeregeld kruispunt ontsluit een deel van de 
haven (o.a. Volvo) en de kern van Oostakker. 
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Figuur 60: Analyse bestaande auto-infrastructuur R4 Oost 
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2.3.2 Vrachtroutenetwerk 

Vrachtwagens maken gebruik van het netwerk voor autoverkeer, maar worden op bepaalde straten 
geweerd en zo gestimuleerd andere routes te nemen.  
De belangrijkste uitwisselingsknopen voor vrachtverkeer van/naar de haven of de oostelijke 
bedrijventerreinen zijn: 

• Knoop O3: uitwisseling met de A11/E34/N49 (hoofdweg) en bereikbaarheid bedrijventerrein 
Kloosterbos, bedrijventerrein Rosteyne, Arcelor Mittal en zuidelijk gelegen haventerreinen; 

• Knoop O4: uitwisseling met de A11/E34/N49 (hoofdweg) en bereikbaarheid bedrijventerrein 
Kloosterbos, bedrijventerrein Rosteyne, Arcelor Mittal en zuidelijk gelegen haventerreinen; 

• Knoop O4bis: bereikbaarheid Arcelor Mittal; 
• Knoop O5bis: bereikbaarheid Arcelor Mittal, haventerreinen tussen Knippegroen en 

Rodenhuizedok; 
• Knoop O6: bereikbaarheid haventerreinen ten noorden en zuiden van de Moervaart en 

oostelijke bedrijventerreinen Moervaart-Noord en Moervaart-Zuid, eveneens aan beide zijden 
van de Moervaart; 

• Knoop O6bis: bereikbaarheid haventerreinen (o.a. Electrabel), Ghent Coal en het oostelijke 
bedrijventerrein Moervaart-Zuid; 

• Knoop O7: bereikbaarheid westelijke haventerreinen en oostelijk bedrijventerrein Skaldenpark; 
• Knoop O7bis: bereikbaarheid van het Skaldenpark; 
• Knoop O8: bereikbaarheid van de westelijke haventerreinen; 
• Knoop O9: uitwisseling met de R4 D. Eisenhowerlaan (primaire weg II). 

In kader van het project R4WO zal daar ook knoop O5 bij komen, ter vervanging van de huidige knoop 
O5bis. 
 
Om vrachtverkeer in woonstraten te weren zijn tonnenmaatbeperkingen voorzien in: 

• De oostelijke tak van de Sint-Stevenstraat (7,5 ton) i.f.v. het achterliggende landelijke gebied; 
• De beide takken van de Leegstraat (7,5 ton) i.f.v. de kern van Zelzate; 
• Rijkswachtlaan (7,5 ton) i.f.v. de kern van Zelzate; 
• Akker (7,5 ton) i.f.v. het oostelijke landelijke gebied; 
• Smishoekstraat – G. De Baetsplein (5,5 ton) i.f.v. kern Sint-Kruis-Winkel; 
• Desteldonkstraat (3,5 ton) i.f.v. de kern van Desteldonk; 
• Wittewalle (3,5 ton) i.f.v. kern van  Oostakker; 
• De oostelijke tak van de Langerbruggestraat (3,5 ton) i.f.v. de kern van Oostakker. 

2.3.3 Uitzonderlijk vervoer 

De R4 Oost is een belangrijke weg voor uitzonderlijk vervoer. Aangezien de R4 Oost het oostelijke 
deel van de haven van Gent ontsluit, zijn hoge vrije hoogtes en hoge draagklassen in geval van 
bruggen wenselijk. 
In samenspraak met AWV-EVT werd bepaald welke draagklasses en vrije hoogtes worden 
nagestreefd in het project van R4WO. Hierover verder meer. 

2.3.4 Landbouwverkeer 

Alhoewel de weg hiervoor niet echt is uitgerust, zijn landbouwvoertuigen toegelaten op de R4 Oost en 
dit over het volledige deel van Eurosilo tot de grens met Nederland. De meeste percelen zijn evenwel 
ook bereikbaar via het lokale wegennet. 

2.4 OPENBAAR VERVOER 

2.4.1 Treinnetwerk  

Zie ook macroniveau. 
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Langs of nabij de R4 Oost zijn momenteel geen spoorlijnen voor personenvervoer aanwezig. De lijn 
L204, die tussen Gent en Arcelor Mittal parallel aan, en ten westen van de R4 loopt is een 
goederenspoorlijn. Deze lijn eindigt in een sporenbundel op de site van Arcelor Mittal, eveneens ten 
westen van en langs de R4. 
Vanaf deze sporenbundel is een aftakking aanwezig naar de voormalige spoorlijn voor 
personenvervoer richting Moerbeke. Deze kruist de R4 gelijkvloers ten zuiden van de hoofdtoegang 
van Arcelor Mittal. Voorbij de R4 is de spoorlijn opgebroken, maar is ze wel nog zichtbaar in het 
landschap. De vroegere spoorlijn maakte vanaf de R4 vervolgens een bocht van ongeveer 90 graden 
om dan parallel aan de N449 naar het centrum van Moerbeke te lopen. Het gedeelte van deze 
spoorlijn ten oosten van de N449 was onderdeel van de vroegere lijn L77 (later lijn L77a) tussen 
Zelzate en Sint-Gillis-Waas. 
 

 
Figuur 61: Voormalige spoorlijn L77(a) en de aftakking vanaf  de sporenbundel aan Arcelor 
 

 
Figuur 62: Kruising R4 met aftakking naar voormalige spoorlijn L77 richting Moerbeke 
 
Naast het feit dat er plannen bestaan om lijn L204 door te trekken naar de Axelse vlakte (zie onder 
goederentreinverkeer), bestaat er bij een aantal actoren ook de wens om de lijn te gebruiken voor 
personenvervoer in de haven en dat zelfs tot Zelzate. Dit staat in verschillende mobiliteitsplannen en 
visies ingeschreven, maar concrete maatregelen hieromtrent zijn nog er niet genomen. 
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2.4.2 Openbaar busnetwerk  

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). Lijn 73 heeft vandaag de dag 
meerdere haltes op de R4 Oost zelf: 

• T.h.v. Sint-Kruis-Winkel Dorp: halte “Kattenhoek”, zonder bushavens. In de richting van 
Zelzate halteert de bus op het begin van de afslagstrook, in omgekeerde richting (naar Gent) 
op de pechstrook (hier ook bushokje voorzien). 

• T.h.v. de zuidelijke op- en afrit van knoop O6 aan de Moervaart: halte “Sprendonkstraat”, 
zonder bushavens. In de richting van Zelzate halteert de bus op het gedeelte van de 
afslagstrook dat los ligt van de R4, in de richting van Gent op de pechstrook; 

• T.h.v. de Desteldonkstraat: halte “Desteldonkstraat” met bushavens op de pechstrook in beide 
richtingen; 

• T.h.v. de as Imsakker – Wittewalle: halte “Imsakker” met bushaven op de pechstrook richting 
Zelzate. In de richting van Gent is er geen bushaven (bus halteert op de rijbaan). 

• T.h.v. de Langerbruggestraat: halte “Langerbruggestraat” met bushaven op de pechstrook 
richting Zelzate. 

Buslijn 73 maakt – samen met buslijnen 49, 76 en 96 – ook gebruik van de R4 Oost tussen de rotonde 
Cosmos en de Rijkswachtlaan. 
 

 
Figuur 63: Netplan regio Gent (Bron: www.Delijn.be, jan 2016) 
 

http://www.delijn.be/
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Figuur 64: Bushaven t.h.v. Desteldonkstraat 

richting Zelzate (halte “Desteldonkstraat”) 
 

 
Figuur 65: Bushaven t.h.v. Wittewalle richting 

Zelzate (halte “Imsakkerlaan”) 

 

 
Figuur 66: Bushaven t.h.v. de Moervaart 

richting Gent (halte “Sprendonkstraat”) 

 
Figuur 67: Bushaven t.h.v. Sint-Kruis-Winkel 

richting Zelzate (halte “Kattenhoek”) 

2.5 FIETSINFRASTRUCTUUR  

Onderstaande figuur van de provincie Oost-Vlaanderen geeft het huidige feitelijke fietsnetwerk in de 
Gentse Kanaalzone weer. De groene lijnen geven aan waar het fietsnetwerk conform het 
fietsvademecum is ingericht (vb. vrijliggende fietspaden bij 90 km/u, aanliggend verhoogde fietspaden 
bij 50 km/u). De oranje lijnen geven aan waar fietsinfrastructuur aanwezig is maar niet conform (vb. 
aanliggende fietspaden langs R4 Oost tussen Moervaart Noord en Desteldonkstraat). De rode lijnen 
geven routes aan van het BFF waar geen fietsinfrastructuur aanwezig is. 
 
Belangrijke opmerking: 
Deze kaart geeft een overzicht van de bestaande fietsinfrastructuur, in vergelijking met het BFF zoals 
het nu voorligt. In dat BFF wordt de R4 Oost slechts op een beperkt aantal deeltracés ingeschakeld, 
m.n. tussen O4 (rotonde Cosmos) en O4bis (Arcelor Mittal) en tussen de Moervaart (O6) en de 
aansluiting van de Desteldonkstraat. Sinds 2014 wordt de R4 Oost door de provincie Oost-Vlaanderen 
echter ook geselecteerd als hoofdroute en fietssnelweg. Deze selectie werd evenwel nog niet 
overgenomen in het BFF. De aanpassing daarvan in die zin is pas voorzien voor eind juni 2016. Dat 
betekent dat dan ook onderstaande kaart met de bestaande fietsinfrastructuur een update zal moeten 
krijgen, waarbij de bestaande fietsinfrastructuur ook voor de volledige R4 Oost in beeld wordt 
gebracht. 
 
De hoofdfietsroute langs R4 Oost is nog niet gerealiseerd. Over grote delen zijn vandaag de dag wel 
fietsvoorzieningen aanwezig, doch deze voldoen over het algemeen niet aan de eisen van een 
hoofdfietsroute of fietssnelweg. Enkel het stuk tussen de rotonde Cosmos en de ontsluiting van 
Arcelor Mittal en het stuk tussen de Langerbruggestraat en de nieuwe fietsbrug in Slotendries hebben 
een voldoend breed fietspad aan de westzijde. Tussen de Langerbruggestraat en de Desteldonkstraat 
zijn er daarentegen geen fietsvoorzieningen aanwezig langs de R4. De bedoeling is om in kader van 
het project R4WO de fietssnelweg te realiseren, door aanleg van nieuwe infrastructuur en 
optimalisatie van de reeds bestaande. 
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Op de R4 Oost maken quasi alle verkeerslichtengeregelde kruispunten deel uit van het feitelijke 
fietsnetwerk i.f.v. overstekende bewegingen. Vandaag kan de R4 Oost gekruist worden op 
onderstaande locaties: 

• Kanaalstraat – Leegstraat (beveiligd met verkeerslichten); 
• Rijkswachtlaan – Akker (beveiligd met verkeerslichten); 
• Wachtebekestraat (beveiligd met verkeerslichten); 
• N449 (rotonde met fietstunnels); 
• Toegang naar Arcelor Mittal (beveiligd met verkeerslichten); 
• Sint-Kruis-Winkel Dorp – Knippegroen (beveiligd met verkeerslichten); 
• Noordelijke op- en afrit Moervaartkaai (beveiligd met verkeerslichten); 
• Langerbruggestraat (was beveiligd met verkeerslichten, maar ligt nu in de werkzone van 

knoop O8). 
• Slotendries (fietsbrug). 

De doorsteken t.h.v. de zuidelijke op- en afrit van de Moervaart en t.h.v. de Desteldonkstraat werden 
omwille van verkeersveiligheidsredenen met betonblokken toe gezet, zowel voor autoverkeer als voor 
fietsverkeer. 
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Figuur 68: Bestaande fietsvoorzieningen langs R4 Oost d.d. mei 2013  (bron: provincie Oost-

Vlaanderen) 
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2.6 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

De voetgangersinfrastructuur wordt verder besproken op microniveau. 

2.6.1 Voetgangersroutes 

Op macro- en vooral mesoniveau wordt vooral gekeken naar de voetgangersrelaties tussen 
verschillende kernen, tewerkstellingsgebieden en/of attractiepolen die de R4 Oost moeten dwarsen. 
Op een aantal locaties kan dat met verkeerslichten, op andere locaties niet. 
 
Kruisingen van de R4 Oost voor voetgangersverkeer zijn vandaag de dag bestaande/noodzakelijk op 
onderstaande locaties: 

• Kanaalstraat – Leegstraat (beveiligd met verkeerslichten): verbinding tussen het woonlint 
langs de oostelijke tak van de Leegstraat enerzijds en de kern van Zelzate (met diensten, 
winkel- en schoolfuncties) anderzijds; 

• Rijkswachtlaan – Akker (beveiligd met verkeerslichten, maar zonder oversteekvoorzieningen 
voor voetgangers): verbinding tussen de versnipperde bebouwing omgeving Akker en de kern 
van Zelzate en vooral de activiteiten langs de Rijkswachtlaan; 

• kruising met noordelijke op- en afrit A11/E34/N49 (beveiligd met verkeerslichten): verbinding 
tussen de kern van Zelzate enerzijds en het Kloosterbos (recreatiepool) en de bedrijvenzone 
Kloosterbos anderzijds; 

• Sint-Kruis-Winkel Dorp – Knippegroen (beveiligd met verkeerslichten): verbinding tussen de 
kern van Sint-Kruis-Winkel en de bedrijvenzone aan de westzijde; 

• Wittewalle – Imsakkerlaan (onbeveiligd): verbinding tussen de kern van Oostakker en de 
haven; 

• Langerbruggestraat (beveiligd met verkeerslichten): verbinding tussen de kern van Oostakker 
en de haven. 

Op een aantal relaties zullen de effectieve voetgangersstromen (zeer) beperkt zijn, doch niet 
ondenkbaar. De afstanden van een aantal verbindingen zijn mogelijk minder evident te voet en zullen 
in dat geval veeleer met de fiets gebeuren. 

2.6.2 Trage Wegen 

Info nog te ontvangen van de stad Gent. 

2.7 PARKEERVOORZIENINGEN 

Conform de wegcode mag langs een autoweg (cf. borden F9 resp. F11 voor begin en einde autoweg) 
niet geparkeerd worden. De R4 Oost is echter niet als autoweg aangeduid. Op die delen mag m.a.w. 
wel geparkeerd worden, tenzij met bebording een parkeerverbod is opgelegd. Dit is evenwel niet het 
geval langs de R4 Oost. 
Op het grootste deel van deze pech-/parkeerstroken wordt nooit geparkeerd. Zowel aan de 
omliggende woonbebouwing als op de nabij gelegen bedrijventerreinen zijn voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig. Een uitzondering hierop is het tracé tussen de Kanaalstraat en de 
A11/E34/N49. Veel (internationale) vrachtwagenbestuurders parkeren hun vrachtwagen langs de 
(voornamelijk westelijke) kant van de R4 om in de supermarkten langs de Rijkswachtlaan in Zelzate 
inkopen te doen. 
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. 
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2.8 GOEDERENTREINVERKEER  

Langs de R4 Oost, aan de westkant, loopt de goederenspoorlijn L204 tussen Gent en Gent – Noord 
(Arcelor Mittal). De spoorlijn eindigt in een sporenbundel voor goederentreinen op de site van Arcelor 
Mittal, ten westen van en net langs de R4. Vanaf deze sporenbundel takt één spoorlijn af in oostelijke 
richting. Deze kruist de R4 gelijkvloers ten zuiden van de hoofdtoegang van Arcelor Mittal. Voorbij de 
R4 is de spoorlijn opgebroken, maar is ze wel nog zichtbaar in het landschap. De lijn maakte vanaf de 
R4 een bocht van ongeveer 90 graden om dan aan te sluiten op de voormalige spoorlijn L77 (later 
L77a) richting Moerbeke en Sint-Gillis-Waas. Ten oosten van de R4 loopt deze voormalige spoorlijn 
parallel aan de N449 naar het centrum van Moerbeke.  
 

 
Figuur 69: Spoorlijn L204, sporenbundel t.h.v. Arcelor Mittal en de aftakking naar Moerbeke 
 
Op een aantal locaties kruist spoorlijn L204 de bestaande wegenis ongelijkvloers: 

• T.h.v. de Moervaart; 
• T.h.v. de Belgicastraat. 

Er zijn evenwel nog verschillende locaties waar de spoorlijn vandaag de dag gelijkvloers wordt 
gedwarst door de bestaande weginfrastructuur: 

• T.h.v. Knippegroen – Smishoekstraat; 
• T.h.v. de Energiestraat; 
• T.h.v. de hoofdtoegangsweg van Ghent Coal; 
• T.h.v. de Imsakkerlaan; 
• T.h.v. de Langerbruggestraat; 

De twee laatst genoemde kruisingen worden opgeheven door het in uitvoering zijnde plan om de 
knoop met de Langerbruggestraat ongelijkvloers te maken. De overige kruisingen zullen in kader van 
het project R4WO worden aangepakt. 
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Figuur 70: Bestaande kruisingen met spoorlijn L204 
 
Er bestaan plannen om de goederenspoorlijn L204 verder door te trekken tot Axel en zo ook te 
verbinden met Terneuzen langs oostelijke zijde van het kanaal Gent-Terneuzen. Daartoe zou de lijn 
de R4 Oost kruisen (R4 in ophoging over spoor) ten zuiden van de hoofdtoegang van Arcelor Mittal, 
om vervolgens aan de oostzijde van de R4 (en parallel er aan) richting Nederland te lopen. 
Ook bestaat de wens om de goederenspoorlijn L204 te gebruiken voor personenvervoer in de haven 
en dat eventueel zelfs tot Zelzate (zie openbaar vervoer – trein). 
 
De plannen van spoorlijn L204 worden verder besproken 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 (niet te verwarren met de voormalige spoorlijn tussen Zelzate en Sint-Gillis-
Waas). Deze lijn zou parallel aan de hoofdweg lopen en onder het kanaal en de R4 door gaan. Gelet 
op de plannen om L204 door te trekken naar Nederland, zal lijn L77 ook deze spoorlijn (ongelijkvloers) 
moeten kruisen. 

2.9 SCHEEPVAARTVERKEER  

R4 Oost kruist de Moervaart middels de Moervaartbrug. De Moervaart is een bevaarbare waterloop.  
Het gedeelte van het kanaal Gent – Terneuzen tot net voorbij de Moervaartbrug (±400m) wordt 
gebruikt door binnenvaart. Voorbij de Moervaartbrug ligt nog een kade. Vanaf de brug richting 
Moerbeke kan pleziervaart gebruik maken van de vaart. De jachthaven begint ongeveer 440m voorbij 
de brug.  
Eventuele aanpassingen aan deze brug dienen rekening te houden met de gewenste vaarvensters en 
vrije hoogte voor binnenscheepvaart.  
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2.10 ONGEVALLENGEGEVENS 

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 rechtdoorgaande voertuigen, rood licht 
negatie… Op een aantal kruispunten zijn zelfs geen verkeerslichten aanwezig (o.a. Imsakkerlaan – 
Wittewalle), 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 vaak smalle en onbeveiligde fietsinfrastructuur langs de 
R4 Oost zorgt voor onveilige situaties. 
 
De ongevallengegevens van de periode 2011-2012-2013 bestempelen de kruisingen met de N449, de 
Langerbruggestraat en de D. Eisenhowerlaan als gevaarlijke punten. In die periode bleken ook de 
kruisingen met de Rijkswachtlaan, Sint-Kruis-Winkel Dorp – Knippegroen en de Desteldonkstraat 
gevaarlijke punten te zijn. 
Ongevallenconcentraties met fietsers zijn er vooral op de kruisingen met de Leegstraat, de 
Rijkswachtlaan, Sint-Kruis-Winkel Dorp – Knippegroen, de zuidelijke op- en afrit aan de Moervaart en 
de Langerbruggestraat. 
 
Op microniveau worden de ongevallengegevens verder besproken. 
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Figuur 71: Ongevallengegevens 2011-2012-2013 
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Onderstaande figuur geeft de ongevallenconcentraties voor de periode 2014 - 2015 – 2016 – 2017 .  
 

 
Figuur 72: Geregistreerde ongevallen R4 Oost – 2014-2017  

2.11 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.11.1 Macromodel  

Zie macroniveau. 

2.11.2 Verkeerstellingen  

Zie microniveau. 
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DEEL 4 – VISIE 

Conform de visie van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV), dient er qua functie een 
onderscheid te worden gemaakt tussen het 
gedeelte van de R4 Oost (in combinatie met de 
N423) tussen de A11/E34/N49 en de 
Nederlandse grens enerzijds en het gedeelte 
tussen A11/E34/N49 en de R4 D. Eisehowerlaan 
anderzijds. Het eerste gedeelte – geselecteerd 
als primaire weg I – complementeert samen met 
de R4 West, het hoofdwegennet en vormt een 
regionale verbinding tussen Gent en Terneuzen. 
De primaire weg I heeft geen functie als 
doorgaande, (inter)nationale verbinding. Het 
tweede gedeelte – een primaire weg II – moet 
daarentegen vooral instaan voor een verbeterde 
ontsluiting van de Gentse haven richting 
hoofdwegennet. 
Het voorgaande betekent dat doorgaand verkeer 
tussen de A10/E40 en A14/E17 enerzijds en de 
A11/E34/N49 anderzijds in principe thuis hoort 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. 

 
Figuur 73: Visie R4 Oost 

 
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. In 2005 werd het GRUP Zeehavengebied Gent, waarbij onder andere de contouren en de 
inrichting van de R4 West en Oost als primaire wegen werden bepaald, definitief vastgesteld door de 
Vlaamse Regering. Hierop wordt verder gebouwd en de principes en visie van destijds worden in 
hoofdlijnen nog steeds ondersteund. 
 
Om de verbindingsfunctie van de R4 Oost en 
N423, tussen A11/E34/N49 en de Nederlandse 
grens, als primaire weg I te bewerkstelligen, 
dienen alle kruispunten op dit gedeelte 
ongelijkvloers te worden gemaakt. Op die manier 
kent doorgaand verkeer geen enkel conflict en 
wordt een vlotte doorstroming vanaf de 
A11/E34/N49 richting Nederland gegarandeerd. 
Het aantal uitwisselingen tussen R4 Oost en het 
lokale wegennetwerk dient dan ook beperkt te 
blijven. Daarom zal onderzocht worden of de 
ontsluiting van Zelzate richting R4 kan gebeuren 
middels een oplossing die knopen O1 
(Kanaalstraat/Leegstraat) en O2 
(Rijkswachtlaan/Akker) bundelt. 

 
Figuur 74: Visie R4 Oost – deel primaire weg I 
 

De R4 gaat onder de ontsluitingsknoop van Zelzate door en sluit vervolgens aan op knoop O3 met de 
A11/E34/N49. Deze knoop wordt zodanig uitgewerkt dat doorgaand (boven)regionaal verkeer op de 
verbinding R4 West – A11/E34/N49 – R4 wordt gefaciliteerd. Dit deel van de R4 Oost wordt niet 
uitgebouwd als hoofdfietsroute, de dwarsrelaties over de R4 zullen daarentegen wel geoptimaliseerd 
en beveiligd worden. 
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Het primaire II-gedeelte van 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 mogelijk maken met het lokale 
wegennet. De doorstroming mag hier dan ook 
minder vlot te zijn dan op de R4 West. In die zin 
werd reeds een rotonde aan de Cosmos 
gebouwd. De tussenafstand tussen twee 
opeenvolgende uitwisselingknopen mag op R4 
Oost kleiner zijn dan op de R4 West. Op die 
manier wordt voorrang gegeven aan de 
ontsluitende functie ten opzichte van de 
verbindende functie. Uiteraard dienen de 
verschillende uitwisselingsknopen zich op 
voldoende – lees verkeersveilige – afstand van 
elkaar te bevinden om een vlotte en veilige 
uitwisseling van verkeer mogelijk te maken. 
Het aantal knopen op de R4 Oost wordt daarom 
in zekere mate terug geschroefd. De 
weerhouden knopen worden opgewaardeerd en 
zo veel als mogelijk op een uniforme manier 
vorm gegeven. Er wordt gekozen voor 
ongelijkvloerse oplossingen, waarbij de R4 Oost 
op maaiveldniveau blijft liggen en de kruisende 
wegen over de primaire weg gaan. 

 
Figuur 75: Visie R4 Oost – deel primaire weg 
II tussen A11/E34/N49 en D. Eisenhowerlaan 
 

Een uitzondering hierop vormt knoop O4bis aan Arcelor Mittal. Door de aanwezigheid van spoorlijn 
L204, die later mogelijk wordt doorgetrokken richting Nederland, zal de R4 hier over de spoorlijn 
moeten gaan. Ook knoop O4 – rotonde gelijkvloers aangelegd – en mogelijk ook knoop O9 – 
afhankelijk van de weerhouden oplossing – vormen uitzonderingen. 
De kruisingen met de Stekkerweg en de Sint-Stevensstraat worden opgeheven voor alle verkeer. Om 
de ontsluiting van de zone BATOKA in Zelzate richting R4 Oost te faciliteren, wordt – ter vervaging 
van de aansluiting van de Sint-Stevensstraat – de Karnemelkstraat doorgetrokken richting 
Kanaalstraat. Voor de Stekkerweg wordt geen alternatief voorzien. 
De kruising met Sint-Kruis-Winkel Dorp en Knippegroen wordt opgeheven voor autoverkeer, en 
vervangen door een meer zuidelijker gelegen uitwisselingsknoop op niveau +1. Op deze nieuwe 
knoop takken niet alleen de bestaande havenactiviteiten aan de westzijde en de kern van Sint-Kruis-
Winkel, maar ook de nog te realiseren bedrijvenzonde Moervaart-Noord (aan de oostzijde) aan. De 
gesupprimeerde kruising t.h.v. Sint-Kruis-Winkel wordt als ongelijkvloerse fietsrelatie over/onder de 
R4 uitgebouwd. 
De kruisingen met de Moervaart (O6), Energiestraat (O6bis) en Langerbruggestraat (O8 – in 
uitvoering) worden geoptimaliseerd als ongelijkvloerse kruisingen. De Desteldonkstraat en Wittewalle 
takken via op- en afritten van andere knopen aan op de R4. De Piratenstraat wordt met een brug over 
de R4 getrokken richting haven. 
 
Naast de herinrichting van de knopen, worden ook maatregelen genomen om de barrièrewerking van 
de primaire II minimaal te houden. Deze problematiek is minder prominent dan bij de R4 West, waar 
er aan weerszijden van de primaire weg kernen aanwezig zijn en door de R4 West als het ware van 
mekaar worden gescheiden. De R4 Oost daarentegen fungeert op de meeste deeltracés als grens 
tussen haven en dorpen. T.h.v. Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk en Oostakker wordt evenwel gestreefd 
naar een betere buffering t.a.v. de primaire weg II. Ook in Zelzate zullen de nodige geluidswerende 
maatregelen worden genomen. 
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Het primaire II-gedeelte van de R4 Oost zal ook als hoofdfietsroute en fietssnelweg worden 
uitgebouwd, conform de selectie door de provincie Oost-Vlaanderen. Door deze selectie wordt een 
andere ambitie nagestreefd dan deze van het nog geldige BFF. Daarin staat de R4 Oost namelijk niet 
als hoofdroute of fietssnelweg geduid en worden slechts enkele deeltracés van de R4 Oost 
geselecteerd als onderdeel van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (deel tussen O4 en 
O4bis, en deel tussen O6 en Desteldonkstraat). De selectie van de hele R4 Oost, tussen O4 en O9, 
als hoofdfietsroute en fietssnelweg heeft evenwel belangrijke consequenties voor de knopen. Nu moet 
op alle betrokken knopen immers rekening worden gehouden met een voldoend brede 
fietsinfrastructuur in langsrichting enerzijds en de nodige uitwisselmogelijkheden met aantakkende 
dwarsende fietsroutes anderzijds. 
In langsrichting is het belangrijk om veilige, directe en comfortabele fietsinfrastructuur te voorzien die 
de verschillende knopen langs de R4 Oost op ene veilige manier dwarst. Op die manier wordt een 
snelle en veilige fietsverbinding tussen Gent en Zelzate gerealiseerd, en worden alle tussenliggende 
woonkernen en werkgebieden op een directe en veilige manier bereikbaar gemaakt voor fietsers. Bij 
de knopen O4bis, O5bis, O5, O6, O6bis, O7, O7bis en O9 moet rekening gehouden worden met de 
inpassing van deze fietssnelweg. Knoop O8 is momenteel in uitvoering, en tussen deze knoop en de 
fietsbrug in Slotendries is de fietsverbinding gerealiseerd. Tussen O7bis en O8 zal gezocht worden 
naar de realisatie van een veilige verbinding. 
In dwarsrichting zal rekening gehouden worden met de geselecteerde fietsroutes (langs de N449, de 
as Knippegroen – Georges De Baetsplein – Sint-Kruis-Winkeldorp, de Moervaartkaai, de 
Energiestraat, de as Belgicastraat – Skaldenstraat, de Piratenstraat en de as Langerbruggestraat – 
Imsakkerlaan). Aan de knooppunten van deze wegen met de R4 zullen de nodige 
uitwisselingsmogelijkheden voor fietsers worden voorzien. 
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DEEL 5 – RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

1 UITGANGSPUNTEN  

1.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

Onderstaande uitgangspunten werden bij aanvang van de studie vooropgesteld die relevant zijn voor 
het segment R4 Oost: 

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

• Een logisch en leesbaar wegbeeld. Voor dat deel van de R4 Oost dat in het RSV als primaire 
weg I werd geselecteerd, staan in het RSV volgende inrichtingsprincipes: 

o Ontwerpsnelheid 100km/u of lager5; 
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 – volgens het 
RSV – 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 als 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. 
• Bij het ontwerp worden de principes van handboeken en vigerende vademecums 

(vademecum fietsvoorzieningen, handboek vergevingsgezinde wegen, vademecum 
motorrijdersvoorzieningen, vademecum veilige wegen en kruispunten...) gevolgd. Deze 
worden in de startnota’s op meso- en microniveau verder verfijnd. 

1.2 TYPEDWARSPROFIEL R4 OOST 

In overleg met AWV werden de typedwarsprofielen voor R4 Oost vastgelegd. Onderstaande 
typedwarsprofielen worden als minimum opgegeven. De middenberm wordt met afschermende 
constructies voorzien. De zijbermen zullen, afhankelijk van de beschikbare obstakelvrije zone (i.f.v. 
vergevingsgezinde wegen) al dan niet met afschermende constructies voorzien worden.  
Voor tunnels zijn de profielen verder te bepalen in functie van de tunnelveiligheid. 

                                                      
5 Voor R4 Oost wordt een ontwerpsnelheid van 100 km /uur gehanteerd (zie macro-niveau).  
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Er wordt uitgegaan van een typedwarsprofiel mét vluchtstroken, enkel waar het realiseren van de 
vluchtstroken onteigeningen van woningen of andere ruimtelijke knelpunten doet ontstaan, kan 
hiervan gemotiveerd afgeweken worden.  
 
Onderstaande zaken worden in de profielen in rekening gebracht: 

• Rijwegbreedte 3.35m voor vrachtverkeer 90 km/u (wat ook autoverkeer op 100 km/u toelaat) 
• Redresseerstroken van 0.75m conform vademecum vergevingsgezinde wegen voor primaire 

wegen. 
• Afschermende constructies zullen steeds in middenberm noodzakelijk zijn aangezien nergens 

een voldoende brede obstakelvrije zone kan gerealiseerd worden. 
• Afschermende constructies in zijbermen worden voorzien indien de obstakelvrije zone van 

4.90m bij 90 km/u niet kan voorzien worden.  
o Waar mogelijk wordt een vluchtstrook voorzien. Als er afschermende constructies 

worden geplaatst aan buitenkant moeten die op 3.10m geplaatst worden gerekend 
vanaf buitenkant belijning/markering zodat naast de vluchtstrook van 2.60m nog een 
zone van 0.50m beschikbaar is om uit te stappen (vrachtwagen is 2.60m breed). De 
goot kan in die extra zone van 0.5m toegelaten worden. Deze extra zone van 50cm 
moet niet verhard zijn (indien echter voor betonnen jerseys gekozen wordt, zal dit 
uitvoeringstechnisch wel verhard worden). 

o In geval er géén vluchtstrook voorzien wordt, kan de afschermende contructie meteen 
na de redresseerstrook geplaatst worden. 

 

 
Figuur 76: Typedwarsprofiel R4 Oost met vluchtstroken6 
 

                                                      
6 Het typedwarsprofiel houdt geen rekening met eventuele extra nodige breedtes voor goten. 
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Figuur 77: Typedwarsprofiel R4 Oost zonder vluchtstroken7 

 
Figuur 78: Typedwarsprofiel R4 Oost ter hoogte van sleuven8 

                                                      
7 Het typedwarsprofiel houdt geen rekening met eventuele extra nodige breedtes voor goten. 
8 Vanuit kostenoverweging wordt geen dienstpad in de middenberm voorzien. Indien dit voor de Deelnemer 
echter wenselijk wordt geacht (vb voor onderhoud), kan dit wel voorzien worden. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 92 | 201 

 

2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

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

• De contour van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 
West, waar de bestemmingen zijn vastgelegd waarbinnen R4 Oost geherstructureerd moet 
worden. Een deel van het GRUP zal – als gevolg van onderzoek op microniveau – herzien 
worden. 

• 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 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 (bvb. herstructurering gebied 
Rodenhuizekaai, Darsen, …). 

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

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de omliggende kernen (bvb. koppelingsgebieden, 
doortrekking Karnemelkstraat, …). 

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

• De belangrijkste planologische randvoorwaarde is de selectie van de R4 Oost: 
o als primaire weg I tussen de A11/N49 en de grens met Nederland; 
o als primaire weg II tussen de A14/E17 in het zuidoosten en de A11/N49 in het 

noorden. 
• De selectie van knooppunten zoals opgenomen in het Raamplan en de Rooilijnenstudie, die 

bepaalt welke kruisende wegen in de toekomst (nog) wel of niet (meer) aangetakt zullen 
worden op de primaire wegen en welke kruisingen voor fietsverkeer worden voorzien. 
Onderstaande tabel geeft de uiteindelijk weerhouden keuzes weer. Ten opzichte van het 
Raamplan en Rooilijnenstudie wordt er op twee punten afgeweken: 

o Herstructurering van de knopen O1-O2-O3, waarbij een halve verkeerswisselaar 
wordt voorzien tussen R4 Oost en A11/E34/N49 en ook de uitwisseling tussen de R4 
Oost met de knopen van de Rijkswachtlaan (O2) en Kanaalstraat (O1) worden 
herzien (zie verder microniveau). 

o T.h.v. de Desteldonkstraat wordt geen ongelijkvloerse fietsoversteek meer voorzien. 

 
 Uitwisselingsknopen  

(van noord naar zuid) 
Kruisingen zonder uitwisseling met 
R4 (van noord naar zuid) 

R4 Oost • Kanaalstraat/Leegstraat + 
Akker/Rijkswachtlaan 

• E34 x R4 Oost 
• Cosmos 
• Toegang Arcelor Mittal 
• Moervaart-Noord 
• Omgeving Moervaart 
• Energiestraat 
• Skaldenstraat 
• Langerbruggestraat 
• R4-Kennedylaan x R4-

Eisenhowerlaan x Vliegtuiglaan 

• Fietskruising Sint-Kruis-Winkel 
• Piratenstraat 
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• 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 R4 Oost maakt deel uit van het netwerk van fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen. Langs de 
primaire weg II moeten aangepaste fietsvoorzieningen in langs- en dwarsrichting gerealiseerd 
worden. 

4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

4.1 UITZONDERLIJK VERVOER  

De belangrijkste infrastructureel-technische randvoorwaarden worden opgelegd vanuit het 
uitzonderlijk vervoer. Met het project R4WO wordt de kans gegrepen om het gebruik van R4 Oost voor 
uitzonderlijk vervoer te verbeteren. Aangezien de R4 Oost het oostelijk deel van de haven van Gent 
ontsluit, en er aan oostelijke kant tevens verschillende bedrijventerreinen zijn gelegen, zijn grote vrije 
hoogtes en hoge draagklassen in geval van bruggen wenselijk. In afspraak met AWV-EVT werd 
bepaald welke draagklassen en vrije hoogtes worden nagestreefd in het project van R4WO. 
 
Burgerlijke bouwklassen 
De R4 Oost dient te voldoen aan de burgerlijke bouwklassen TEUV1: 2400/200 en TEUV2: 1800/150. 
Voor knopen met verbinding naar haven-gerelateerde gebieden gelden TEUV1: 1800/200 en TEUV2: 
1200/150. De bruggen van knopen O7 en O8 laten minder toe. 
De bestaande brug O6 voldoet niet aan de voorgelegde waarden. Er is momenteel voorzien om 
slechts één helft hiertoe te vernieuwen. De reden hiertoe is de kostprijs en het feit dat de zware 
transporten vanuit E34 richting Haven grotendeels gerelateerd zijn aan Arcelor Mittal. Er zijn dus niet 
veel transporten die verder zouden rijden. Door een opening te voorzien in middenberm (afsluitbaar) 
kan alsnog in voorkomend geval het zware transport in tegenrichting rijden op de brughelft. 
 
Draagkracht  
Voor het uitzonderlijk transport dient langs de R4 Oost rekening gehouden te worden met: 

• Draagkracht 240/120 statisch; 
• Draagkracht 120/15 dynamisch. 

Vrije hoogtes 
Zonder uitwisseling (d.w.z. wanneer geen langspassage mogelijk is, bvb. via op- en afritten) is een 
vrije hoogte van 5,70m nodig. Dit is van toepassing op knopen O1-2-3, O4bis (brug onder R4), O5, 
O7bis en eventuele constructies aan O9. 
Indien wel langspassage mogelijk is (bvb. via op- en afritten) volstaat 5,10m. Dit is van toepassing op 
knoop O6bis. 
Er zijn wat vrije hoogtes betreft evenwel een aantal knelpunten: 

• Brug A11/E34/N49 boven R4 Oost is slechts 4,97m (dit wordt aangepast in het project); 
• Knopen O7 en O8 hebben een vrije hoogte van 5,50m. Aangezien telkens op- en afritten 

aanwezig zijn, kan hoger verkeer in principe wel passeren; 
• Fietsbrug Slotendries heeft slechts een vrije hoogte van 5m509. 

Indien wel langspassage mogelijk is, dan is een vrije hoogte van 5,10 meter vereist.  
 
Types 
Op de R4 Oost moet verkeer type G4 mogelijk zijn. Op de knopen moet type G2 mogelijk zijn binnen 
het gabariet van de infrastructuur (binnen de boordsteen), type G3 via overrijdbare zones en type G4 
volgens noodzaak. 

                                                      
9 Intussen is structureel onderhoud voorzien op deze as. AWV bekijkt daarbij of de mogelijkheid 
bestaat in het kader daarvan het lengteprofiel van de N424 zo te wijzigen dat ter hoogte van 
Slotendries alsnog een vrije hoogte van 5,70m behaald wordt. 
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Aan de meeste knopen is er wat dat betreft geen probleem. De meeste gaan ook volledig omgevormd 
worden, waardoor ook in de toekomst de gewenste type mogelijk blijven. Enkel op O4 (zit niet in het 
project) zou er een probleem zijn met type G4-transporten. 
 
Ter hoogte van/op de knopen moet rekening gehouden worden met G3 met overrijdbare en/of 
wegneembare hindernissen en G2 zonder hindernissen.  
 
Onderstaande tabel geeft de geometrie van de genoemde voertuigcategorieën.  
 
Voor voertuig- en ladingbreedtes van 5m 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 4m. 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. 
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Figuur 79: Routes voor uitzonderlijk transport (bron: AWV, afdeling Verkeerskunde) 
 
Ter hoogte van de spoorlijnen moet er een vrije hoogte zijn van 6 meter.  

4.2 TE GEBRUIKEN STANDAARDWAARDEN R4  

Voor de te hanteren standaardwaarden wordt verwezen naar de startnota macro.  
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Op mesoniveau werden onderstaande varianten onderzocht: 
1. Varianten ontsluitingsstructuur segment O1-O4; 
2. Ontsluiting omgeving knoop O5; 
3. Varianten ontsluitingsstructuur segment O5-O7; 
4. Varianten knoop O6bis; 
5. Ontsluiting Ghent Coal naar R4 Oost; 
6. Varianten knoop O7bis en ontsluiting tankstations; 
7. Lengteprofiel R4 Oost; 
8. Inrichtingsprincipes en inpassing fietssnelweg. 

1 VARIANTEN ONTSLUITINGSSTRUCTUUR SEGMENT O1-O4 

1.1 ONTSLUITINGSCONCEPT RAAMPLAN EN ROOILIJNENSTUDIE 

In het Raamplan (en later ook in de 
Rooilijnenstudie) werd een ontsluitingsconcept 
voorgesteld voor het segment van de R4 tussen 
de Nederlandse grens en de A11/E34/N49. 
 
Ontsluiting Zelzate 
De ontsluiting van Zelzate wordt geregeld via de 
kruispunten met de Kanaalstraat/Leegstraat 
enerzijds en de Rijkswachtlaan/Akker anderzijds. 
Vooral de kruising met de Rijkswachtlaan/Akker 
– uitgewerkt als rotonde – krijgt daarbij een 
belangrijke functie. Er is namelijk geen 
aansluiting voorzien van de Tractaatweg, 
komende van Nederland, op de Leegstraat of de 
Kanaalstraat. Verkeer uit de richting van 
Nederland, met bestemming Zelzate, dient af te 
rijden tussen knopen O1 en O2 om vervolgens 
via knoop O2 en de Rijkswachtlaan naar Zelzate 
te rijden. Ook de R4 Oost (komende van Gent) 
en de bedrijvenzone Kloosterbos sluiten aan op 
deze rotonde. Dat betekent m.a.w. dat alle 
verkeer dat Zelzate als bestemming heeft, en 
verkeer naar de R4 Oost en van Antwerpen naar 
Nederland via de rotonde op de kruising met de 
as Rijkswachtlaan – Akker moet passeren. Dat 
zorgt voor een zware belasting van de kruising. 
Bovendien ondersteunt deze oplossing de in het 
gemeentelijk mobiliteitsplan uitgewerkte 
wegencategorisering niet: de Rijkswachtlaan 
wordt immers als lokale weg II geselecteerd, 
terwijl de Kanaalstraat een lokale weg I is en 
bijgevolg ook een belangrijkere aansluiting zou 
moeten vormen. 

 
Figuur 80: Schematische voorstelling 

totaalbeeld concept Raamplan 
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Verknoping A11/E34/N49 met de R4 Oost (knopen O3-O4) 
Het globale ontsluitingsconcept voorzag voor knoop O3 – de kruising van de A11/E34/N49 met de 
Tractaatweg en de R4 Oost – geen volledige aanpassing. De zuidelijke op- en afrit, die aantakt op 
knoop O4 (rotonde Cosmos) werd behouden. Enkel de noordelijke op- en afrit werd gewijzigd: 

• De afrit, komende van Antwerpen zal niet langer rechtstreeks aantakken op de R4, maar 
afgebogen worden richting rotonde Rijkswachtlaan aan knoop O2. 

• De oprit vanaf de R4 naar Brugge, zoals die vandaag de dag bestaat, wordt geschrapt en 
vervangen door een nieuwe oprit in de noordwestelijke hoek van de knoop O3. Verkeer 
komende van Nederland zal via een ondertunneling onder knoop O2 rechtstreeks overgaan in 
de oprit naar de A11/E34/N49 richting Brugge. Vanaf de rotonde Rijkswachtlaan zal ook een 
aftakking voorzien worden naar deze oprit. Verkeer vanuit Zelzate en het bedrijventerrein 
Kloosterbos, dat de A11/E34/N49 richting Brugge wil oprijden, zal via de knoop O2 (rotonde 
Rijkswachtlaan) de oprit moeten nemen. 

Nadelen van het concept 
Dit concept houdt evenwel een aantal nadelen in: 

• De verbinding van de hoofdweg A11/E34/N49, kant Antwerpen, met de primaire weg I 
(Tractaatweg) loopt via de rotonde op knoop O2 is bijgevolg omslachtig. Verkeer dat van de 
hoofdweg, kant Brugge, komt en de primaire weg I wil nemen richting Nederland, dient eerst 
de afrit te nemen en via de rotonde Cosmos (knoop O4) en een stuk primaire weg II naar 
knoop O2 (rotonde Rijkswachtlaan) te rijden. Van daar kan de primaire weg I worden bereikt. 
Verkeer van de hoofdweg naar de primaire weg I moet m.a.w. eerste via een stuk primaire 
weg II rijden. Dit is geen logische uitwerking van de wegencategorisering en bevordert 
geenszins de leesbaarheid van het systeem; 

• Ook de verbinding van het primaire I-gedeelte van de R4 Oost en Tractaatweg met de 
A11/E34/N49 in de richting van Antwerpen is niet vlot. Verkeer van Nederland moet tussen O1 
en O2 de primaire weg verlaten en via de rotonde op knoop O2 de R4 Oost nemen richting 
Gent. T.h.v. knoop O4 kan de oprit genomen worden. Regionaal doorgaand verkeer van 
Nederland richting Antwerpen moet m.a.w. van een primaire weg I eerst naar een primaire 
weg II om dan de hoofdweg te kunnen oprijden. Ook hier is de wegencategoriering niet 
logisch uitgewerkt, waardoor geen leesbaar geheel word gekomen; 

• De rotonde op knoop O4 zal door deze ontsluitingsstructuur nog zwaarder belast worden. Ook 
knoop O2 zal zwaar belast worden. Verkeer van de R4 Oost (kant Gent) naar Brugge moet 
immers ook via de rotonde op O2. 

• Het gebruik van de Kanaalstraat als lokale weg I wordt niet gestimuleerd; 
• Op de rotonde Rijkswachtlaan treedt een sterke vermenging op van lokaal en bovenlokaal 

verkeer. Ook komen verkeer naar/van woonzones en verkeer naar/van bedrijvenzones hier 
samen; 

• Sluipverkeer in de Rijkswachtlaan wordt gestimuleerd; 
• De Rijkswachtlaan zal in de praktijk de calamiteitenroute worden bij problemen op de 

A11/E34/N49 (tunnel), en niet de Kanaalstraat. De Rijkswachtlaan, en in het verlengde 
daarvan ook de Burg. J. Chalmetlaan en Grote Markt zijn hier niet op voorzien. Bovendien zou 
de calamiteitenroute dan dwars door het centrum van de gemeente lopen. 
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1.2 ONTSLUITINGSCONCEPT AWV 

Mede ten gevolge van de suboptimale oplossing 
die in het Raamplan en de Rooilijnenstudie voor 
de knoop O3 was voorgesteld (zie vorig punt), 
besloot AWV om een aangepast concept uit te 
werken. 
Uitgangspunt daarbij was dat de R4 Oost en de 
Tractaatweg in mekaars verlengde komen te 
liggen. Deze as gaat onder knoop O2 (vorm 
gegeven als rotonde) door. 
 
Ontsluiting Zelzate 
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. Dit bevordert in 
belangrijke mate de leesbaarheid. Bovendien kan 
verkeer naar/van Zelzate beter gespreid worden 
over de twee knopen O1 en O2.  
Op de knoop O1 wordt bovendien een ovonde 
voorzien, waar zowel de Kanaalstraat als de 
beide takken van de Leegstraat op aantakken. 
Dit faciliteert ook eventuele keerbewegingen. 
 

 
Figuur 81: Schematische voorstelling 

totaalbeeld concept AWV 

Verknoping A11/E34/N49 met de R4 Oost (knopen O3-O4) 
Net zoals in het concept van het Raamplan, wordt de zuidelijke op- en afrit van de hoofdweg 
behouden. Deze takt aan op de rotonde Cosmos (knoop O4). 
De noordelijke op- en afrit wordt wel aangepast: 

• De afrit, komende van Antwerpen zal niet langer rechtstreeks aantakken op de R4, maar 
afgebogen worden richting rotonde Rijkswachtlaan aan knoop O2. 

• De oprit vanaf de R4, zoals die vandaag de dag bestaat, blijft in tegenstelling tot het 
Raamplan behouden en wordt dus eveneens bereikbaar vanaf de rotonde aan knoop O2. 
Aanvullend wordt wel een nieuwe verbindingsboog voorzien tussen de R4 – deel primaire weg 
I (komende van Nederland) en de hoofdweg richting Brugge. Deze boog vertrekt vanaf de R4 
(net voorbij knoop O2). Vanaf de rotonde Rijkswachtlaan (knoop O2) wordt ook een aftakking 
voorzien naar de oprit. Met dit systeem zal verkeer vanuit het bedrijventerrein de bestaande 
oprit kunnen nemen richting Brugge, terwijl verkeer van Zelzate via de rotonde Rijkswachtlaan 
en de nieuwe verbindingsboog naar Brugge zal kunnen rijden.  

Nadelen van dit concept 
Alhoewel dit concept t.o.v. het Raamplan een paar verbeteringen inhoudt, zullen de belangrijkste 
knelpunten uit het Raamplan niet (helemaal) opgelost kunnen worden: 

• De verbindingen tussen de hoofdweg, kant Antwerpen, en de primaire weg I blijven omslachtig 
en zijn geen leesbare vertaling van de wegencategorisering; 

• Verkeer op de R4, komende van Gent, kan nog steeds afrijden naar de rotonde op de 
Rijkswachtlaan. Dat zal het gebruik van de Kanaalstraat als lokale weg I m.a.w. niet 
stimuleren en wellicht ongewenst verkeer door het centrum jagen; 

• De kans blijft dan ook bestaan dat de as Rijkswachtlaan – Burg. J. Chalmetlaan – Grote Markt 
als calamiteitenroute/sluipweg zal gebruikt worden; 

• De categorisering van lokale wegen wordt nog onvoldoende ondersteund; 
• Op de rotonde Rijkswachtlaan zal een sterke vermenging optreden van lokaal en bovenlokaal 

verkeer. Doordat de bedrijvenzone Kloosterbos hier aantakt, zal er ook menging zijn van 
verkeer naar/van woonzones en verkeer naar/van bedrijvenzones. 
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1.3 ONTSLUITINGSCONCEPT OPTIMALISATIESTUDIE 

 
In kader van de optimalisatiestudie binnen het 
R4WO-project, werd een alternatief voorstel 
uitgewerkt dat nadien ook uitgebreid werd 
besproken in de werkgroep voor de R4 Oost. Er 
kan tevens verwezen worden naar de 
doelstellingen die t.a.v. deze knoop werden 
vastgelegd in de startnota macro. 
De uitgangspunten daarbij waren de volgende: 

• De uitwisseling van verkeer tussen de 
hoofdweg (A11/E34/N49) en de primaire 
weg I (deel ten noorden van de 
hoofdweg) moet vlot en conflictvrij 
kunnen gebeuren in alle richtingen; 

• De primaire weg II (R4 Oost) verknoopt 
ongelijkvloers met de primaire weg I (R4 
Tractaatweg);  

• De primaire weg II (R4 Oost) verknoopt 
ook met de A11/E34/N49, maar dat 
gebeurt minder vlot dan de verknoping 
met de primaire weg I; 

• Lokaal verkeer wordt niet gemengd met 
bovenlokaal verkeer. 

 
Ontsluiting Zelzate 
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 – net zoals in 
de variante van AWV – op- en afritten (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. 

 
Figuur 82: Totaalbeeld concept 

optimalisatiestudie 

 
Knoop O1 wordt net zoals in de variante van AWV vorm gegeven als ovonde, zodat keerbewegingen 
maximaal gefaciliteerd worden t.h.v. de Kanaalstraat (lokale weg I). Aan de knoop O2 daarentegen 
wordt geen rotonde meer voorzien. 
Verkeer vanuit Zelzate dat via de Rijkswachtlaan en de R4 naar Gent wil rijden, zal dan ook verplicht 
worden om terug richting knoop O1 te rijden en vanaf daar de R4 te nemen richting Gent. Op die 
manier wordt het gebruik van de Kanaalstraat gestimuleerd t.o.v. het gebruik van de Rijkswachtlaan. 
 
Verknoping A11/E34/N49 met de R4 Oost (knopen O3-O4) 
Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen waarmaken, wordt voorgesteld om de knoop tussen de 
A11/E34/N49 en het primaire I-gedeelte van de R4 Oost vorm te geven als halve verkeerswisselaar. 
Dit vereist conflictvrije verbindingsbogen tussen de primaire weg I en de hoofdweg. 
Het primaire II-gedeelte van de R4 Oost takt met nieuwe op- en afritten aan op de A11/E34/N49. De 
huidige zuidelijke op- en afrit wordt gesupprimeerd. Daardoor wordt de rotonde Cosmos voor een 
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groot stuk ontlast en wordt Rosteyne een exclusieve ontsluitingsweg voor de bedrijvigheid op de 
gelijknamige site en de site van Arcelor Mittal en OCAS. 
De afrit komende van Brugge wordt tussen de hoofdweg en het bedrijventerrein Rosteyne gelegd. De 
oprit naar Antwerpen komt in de zuidoostelijke hoek van knoop O3 te liggen. Vanaf rotonde Cosmos 
wordt een oprit over de nog door te trekken spoorlijn L204 getrokken. Deze takt aan op de 
verbindingsboog van de primaire weg I naar de A11/E34/N49 richting Antwerpen. 
Aan de noordzijde worden zowel de oprit als de afrit parallel aan de hoofdweg voorzien. 
De uitwisseling tussen de primaire weg I en de primaire weg II gebeurt aan een rotonde ten noorden 
van de A11/E34/N49. 
 
Met dit concept worden vlotte en leesbare (boven)regionale verbindingen gegarandeerd tussen de 
hoofdweg en de primaire weg I. Ook de uitwisseling tussen beide primaire wegen gebeurt op een 
duidelijke, leesbare manier. Het concept vormt op die manier ook een meer correcte uitwerking van de 
wegencategorisering. 

1.3.1 Bijkomende optimalisaties (te onderzoeken op microniveau) 

Op basis van voornoemd ontsluitingsconcept uit de optimalisatiestudie werden tevens een aantal 
optimalisaties bekeken. Deze optimalisaties of varianten worden op microniveau verder onderzocht en 
geëvalueerd. 

1.3.1.1 Behoud bestaande afrit A11/E34/N49 komende van Brugge 

Het inpassen van een nieuwe afrit van de A11/E34/N49 komende van Brugge tussen de site van 
Fluxys en de A11/E34/N49 zelf is niet evident. De afrit naar de R4 Oost gaat naar maaiveldniveau, 
terwijl de verbindingsboog naar de R4 richting Nederland naar niveau -1 moet gaan en de 
A11/E34/N49 die ondertussen stijgt naar niveau +1 om over de R4 te gaan. Dit alles vergt complexe 
constructies van keerwanden, steunpijlers e.d.. Voor de realisatie van de nieuwe afrit moeten 
bovendien innames gebeuren van het terrein van Fluxys en van de bedrijven in de hoek van de 
A11/E34/N49 met de R4 Oost. De nieuwe afrit zal ook de Fluxys-leiding moeten kruisen die vanaf de 
site in oostelijke richting onder de R4 loopt. Een nieuwe afrit op deze locatie zou er tevens voor 
zorgen dat al het verkeer dat van de A11/E34/N49 komt, de rotonde aan Cosmos moet gebruiken, ook 
het verkeer dat richting Gent wil. De rotonde zal daardoor zwaarder belast worden dan in de huidige 
structuur waarbij verkeer van de A11/E34/N49 richting Gent via een bypass de rotonde passeert. 
Op microniveau zal daarom onderzoek gebeuren naar een variant waarbij enkel de afrit komende van 
Brugge naar de R4 Oost wordt behouden en waarbij een nieuwe oprit richting Antwerpen wordt 
voorzien aan de oostzijde van de R4 Oost. 
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Figuur 83: Concept optimalisatiestudie – variant met behoud afrit A11/E34/N49 komende van 

Brugge 

1.3.1.2 Behoud bestaande afrit A11/E34/N49 komende van Antwerpen en alternatieve 
ontsluiting Kloosterbos 

Net zoals de variante voor de zuidwestelijke afrit komende van Brugge, zou voor de noordoostelijke 
afrit komende van Antwerpen een variante kunnen voorgesteld worden waarbij zoveel mogelijk 
bestaande infrastructuur wordt behouden. Een mogelijkheid is immers om de bestaande afrit te 
behouden i.f.v. de aantakking op de noordelijke rotonde op de R4 Oost aan knoop O3. De ontsluiting 
van Kloosterbos kan op deze afrit worden geënt. 
Deze variant zal op microniveau verder worden onderzocht. 
 

 
Figuur 84: Concept optimalisatiestudie – Variant met behoud afrit A11/E34/N49 komende van 

Antwerpen en aangepaste ontsluiting Kloosterbos 
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1.3.1.3 Behoud bestaande afrit A11/E34/N49 komende van Antwerpen en alternatieve 
aantakking op rotonde R4 Oost (concept Infrabel) 

Op het bilateraal overleg van 12/07/2016 tussen AWV en Infrabel, gaf de spoorwegbeheerder aan dat 
zij momenteel rekening houden met de inpassing van spoorlijn L204 op niveau -0,5 (of -3,1 TAW) 
t.h.v. de nieuwe rotonde op de R4 Oost (noordoostelijke hoek knoop O3). Dat zou betekenen dat de 
afrit van de A11/E34/N49 komende van Antwerpen – zoals ingetekend in voornoemde optimalisatie 
onder 1.3.1.2. – niet haalbaar is. De tak die uitgeeft op de nieuwe rotonde van de R4 Oost, moet t.h.v. 
de rotonde op maaiveldniveau (of 8,25 TAW) zitten. Gelet op de te respecteren vrije hoogte van 
6,00m t.h.v. spoorlijnen en de benodigde dikte voor fundering en onderfundering van de weg, kan de 
afrit de spoorlijn hier niet kruisen. 
Infrabel stelde voor om te onderzoeken of de afrit eventueel verder kan doorlopen met de 
A11/E34/N49 (op niveau +1) om na de brug over de R4 Oost met een bocht aan te sluiten op de 
nieuwe rotonde. Dit tussen de tak komende van het noorden (uit de sleuf), en de tak die naar de sleuf 
gaat (richting Nederland). 
Dit werd onderzocht en is niet haalbaar gebleken. Als de afrit nog mee over de A11/E34/N49 moet en 
dan pas kan beginnen dalen, is de afstand te kort om op een veilige manier van niveau 15,10 TAW 
(bovenkant brug A11/E34/N49) naar niveau 8,25 TAW (rotonde op de R4 Oost) te gaan. Er ontstaat 
bij deze variant ook een probleem wat vrije hoogte betreft op de tak die vanuit de sleuf (uit de richting 
van Zelzate) komt en aantakt op de rotonde op de R4 Oost: de rotonde zit op 8,25 TAW, terwijl de tak 
vanaf de sleuf t.h.v. de ongelijkvloerse kruising met de afrit op 8,00 TAW zit. 
Ook de bochten die in het tracé van de afrit zitten, zijn vanuit verkeersveiligheidsoogpunt veel te krap 
(eerst bocht met straal van 50m en kort daarop een bocht met straal van 14m). 
 

 
Figuur 85: Concept optimalisatiestudie – Variant voor afrit komende van A11/E34/N49 kant 

Antwerpen 

1.3.1.4 Behoud bestaande oostelijke op- en afrit A11/E34/N49 en alternatieve aantakking op 
rotonde R4 Oost 

Om het aantal takken op de nieuwe rotonde langs de R4 Oost, ten noorden van de A11/E34/N49, te 
beperken en daardoor de kans op terugslag vanaf de rotonde zoveel mogelijk te minimaliseren, kan 
ook een variant worden uitgewerkt waarbij de oostelijke op- en afrit van de A11/N49/E34 behouden 
blijft. Op die manier kan de nieuwe oprit richting Brugge, in het initiële concept uit de 
optimalisatiestudie voorzien als westelijke tak op de nieuwe (noordelijke) rotonde, geschrapt worden. 
De rotonde heeft zo een tak minder. Daardoor moet verkeer van de R4 kant Gent en vanuit 
Kloosterbos, telkens richting oprit Brugge, de rotonde niet nodeloos belasten. 
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Figuur 86: Concept optimalisatiestudie – Variant met behoud oostelijke op- en afrit 

A11/E34/N49 en aangepaste ontsluiting Kloosterbos 

1.3.1.5 Behoud bestaande oostelijke op- en afrit A11/E34/N49 en aantakking op knoop O4 
(Cosmos) 

Verder bouwend op voorgaande variant, werd in een nieuwe variant de oostelijke op- en afrit niet 
langer via een nieuwe rotonde (ten noorden van de A11/E34/N49) aangetakt op de R4 Oost. De op- 
en afrit wordt middels een nieuwe weg verbonden met knoop O4 (rotonde Cosmos). Op die manier 
kan de noordelijke rotonde geschrapt worden en kon een oplossing gevonden worden voor de kruising 
met het spoor L204. Bovendien gebeurt de uitwisseling tussen R4 en A11/E34/N49 vanaf hetzelfde 
punt. Op microniveau zal echter onderzocht worden of het netwerk, en dan vooral knoop O4, de 
verwachte verkeersstromen kan verwerken. 
 

 
Figuur 87: Concept optimalisatiestudie – Variant met behoud oostelijke op- en afrit 

A11/E34/N49 en aantakking op knoop O4 (Cosmos) 
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1.3.1.6 Omdraaien op- en afritten tussen O1 en O2 

Om de omrijdfactoren voor alle verkeer (auto- en vrachtverkeer, hulpdiensten, openbaar vervoer) 
vanuit Gent richting Zelzate en verkeer van Zelzate richting Nederland te beperken, werd gevraagd 
om een variant te onderzoeken waarbij de op- en afritten tussen knopen O1 en O2 worden 
omgedraaid. Verkeer komende van Gent in de richting van Zelzate-centrum, kan zodoende na knoop 
O2 de R4 Oost verlaten en via een keerbeweging richting Rijkswachtlaan rijden. Idem voor verkeer 
komende van Nederland: dat kan na knoop O1 de R4 Oost verlaten, omkeren en via knoop O1 
Zelzate-centrum bereiken. 
 

 
Figuur 88: Concept optimalisatiestudie – omdraaien op- en afritten tussen O1 en O2 
 
Deze variant bleek technisch echter niet haalbaar: de beschikbare ruimte tussen O1 en O2 is te kort 
om veilige op- en afritten (inclusief in- en uitvoegstroken) ingepast te krijgen (zie verslagen 
werkgroepen). 

1.3.1.7 Optimalisaties i.f.v. bereikbaarheid/ontsluiting hulpdiensten en openbaar vervoer 

Om de omrijdfactoren voor hulpdiensten en openbaar vervoer te beperken, kunnen een aantal opties 
onderzocht worden voor een verbeterde ontsluiting. Er kan daarbij gedacht worden aan: 

• Optie 1 – een bypass van de Rijkswachtlaan naar de R4 Oost richting Gent, in combinatie met 
een lokale verbinding in één richting (van zuid naar noord) tussen bedrijventerrein Kloosterbos 
en Akker:  
Vanaf de Rijkswachtlaan wordt een bypass voorzien die aansluit op de tak komende van de 
R4 – Tractaatweg richting noordelijke rotonde R4 Oost. Deze bypass is exclusief voor 
hulpdiensten en openbaar busvervoer, zodat deze een vlotte aansluiting op de R4 richting 
Gent krijgen. In omgekeerde richting wordt aan de oostzijde van de R4 een nieuwe lokale 
verbinding voorzien tussen het bedrijventerrein Kloosterbos en Akker. Deze kan opnieuw 
gebruikt worden door hulpdiensten en openbaar vervoer, maar eventueel ook door 
fietsverkeer. 

• Optie 2 – een lokale verbinding in twee richtingen tussen bedrijventerrein Kloosterbos en 
Akker:  
Een alternatief op optie 1 is het voorzien van een nieuwe lokale verbinding tussen Akker en 
het bedrijventerrein Kloosterbos die in beide richtingen kan gebruikt worden, zij het exclusief 
door openbaar vervoer, hulpdiensten en fietsverkeer. Er wordt dan ook geopteerd om hier 
geen 2x1-profiel voor te voorzien, maar eerder te gaan naar een 1x1-profiel dat voldoende 
breed is zodat fietsers in tegenrichting kunnen kruisen. Om situaties te ondervangen waarbij 
twee bussen mekaar moeten kruisen wordt op regelmatige afstand een uitwijkhaven voorzien. 

• Optie 3 – het omdraaien van de op- en afritten tussen O1 en O2:  
Zie hoger. 
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Figuur 89: Concept optimalisatiestudie – 

optimalisatie i.f.v. OV en hulpdiensten – optie 

1 (bypass en lokale verbinding Akker – 

Kloosterbos in 1 richting) 

 
Figuur 90: Concept optimalisatiestudie – 

optimalisatie i.f.v. OV en hulpdiensten – optie 

2 (lokale verbinding Akker – Kloosterbos in 2 

richtingen) 
 
Voor elk van deze opties zal op microniveau nagegaan worden welke impact er is op de busroutes en 
de routes van de hulpdiensten. 

1.4 AFWEGING EN CONCLUSIE (OP MICRONIVEAU) 

De verschillende voornoemde concepten en varianten op concepten zullen in de startnota micro voor 
O1-O2-O3-O4 verder worden onderzocht op vlak van ruimtelijke inpassing, technische haalbaarheid 
en verkeersafwikkeling. Na dat onderzoek zullen alle weerhouden concepten tegen mekaar worden 
afgewogen. 
Om een degelijke afweging te kunnen maken tussen alle mogelijke concepten en hun varianten, 
werden door de werkgroep op macroniveau een aantal hoofddoelstellingen bepaald én goedgekeurd 
voor dit segment van de R4 Oost: 

• De doorstroming op de A11/E34/N49 maximaal garanderen. Er mag dus geen weerslag zijn 
van de knoop O3 op de A11/E34/N49 (cf. wegencategorisering); 

• Er moet een vlotte uitwisseling zijn tussen de A11/E34/N49 en het deel van de R4 Oost ten 
noorden ervan, en dit zowel richting Brugge als richting Antwerpen (cf. modeldoorrekeningen, 
waaruit blijkt dat de intensiteiten op de verbinding Nederland – Brugge vergelijkbaar zijn met 
de intensiteiten op de verbinding Nederland – Antwerpen); 

• De ontsluiting van het primaire II gedeelte van de R4 Oost gebeurt via de primaire weg I 
(hiërarchie respecteren, weerstand opbouwen) (cf. wegencategorisering); 

• Het verkeer naar/van Zelzate mag niet gemengd worden met havenverkeer (cf. Raamplan) → 
bij voorkeur gescheiden systemen (ontsluiting woongebieden vs. ontsluiting industrie- en 
havengebied); 

• Een duidelijke ontsluiting voor Zelzate, die sluipverkeer ontmoedigt (cfr. mobiliteitsplan); 
• Het niet onnodig bemoeilijken van herkomst- en bestemmingsverkeer van en naar de haven 

via de R4 Oost). 
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Aanvullend werden nog een aantal nevendoelstellingen geformuleerd, die eveneens op macroniveau 
werden goedgekeurd: 

• Garanderen van vlotte fietsverbindingen langs, maar vooral over de R4 Oost; 
• Geen of minimale conflicten met natuur- en bosgebieden; 
• Geen conflict met een toekomstige doortrekking van spoorlijn L204; 
• Inpasbaarheid vrachtwagenparking (i.f.v. problematiek langs de R4 Oost t.h.v. de 

Rijkswachtlaan). 

Op basis van deze doelstellingen zal bepaald worden welk concept het best voldoet. Dat concept zal 
in de projectnota en het referentieontwerp een verdere uitwerking krijgen.  

2 VARIANTEN ONTSLUITINGSSTRUCTUUR SEGMENT O5-O6 

Op het segment tussen knopen O5 (Moervaart-Noord) en O6 (Moervaart) worden de twee 
voornoemde knopen resp. gerealiseerd of aangepast in kader van het project R4WO: 

• Knoop O5: ongelijkvloerse aansluiting (R4 Oost op maaiveld) met uitwisseling R4. De knoop 
zal vorm gegeven worden als ovonde of Hollands complex (nog uit te klaren op microniveau); 

• Knoop O6: optimalisatie bestaande noordelijke en zuidelijke (rechts in – rechts uit) aantakking; 

De in het Raamplan en de Rooilijnenstudie voorziene nieuwe knoop O5 zal instaan voor de ontsluiting 
van zowel havenactiviteiten aan de westzijde (o.a. ontwikkelingen Rodenhuizedok), als het nog te 
realiseren bedrijventerrein Moervaart-Noord en de kern van Sint-Kruis-Winkel anderzijds. In die zin 
werd geopteerd voor een locatie die tussen O5bis – de vroegere aansluiting op de R4 t.h.v. 
Knippegroen – Smishoek – Sint-Kruis-Winkel Dorp en knoop O6 in ligt. 
Concreet moeten volgende zones zeker aangetakt worden op de knoop: 

• De havenzone ten noorden van het Rodenhuizedok: hier wordt op termijn een ontwikkeling 
voorzien met watergebonden activiteiten. Concrete plannen zijn evenwel nog niet voorhanden. 
De Pleitstraat, die nu langs het dok ligt, zal in die optiek mogelijks ongeveer 300m naar het 
noorden worden opgeschoven, om voldoende diepe percelen voor watergebonden activiteiten 
mogelijk te maken. De (bestaande of in de toekomst eventueel verlegde) Pleitstraat moet 
aantakken op knoop O5; 

• De kern van Sint-Kruis-Winkel: vanaf het centrum zal de as Karel Bauwensstraat – Barkstraat 
zuidwaarts via een heraangelegde Schuitstraat doorgetrokken worden tot aan de nieuwe 
knoop. Aangezien de as Karel Bauwensstraat – Barkstraat op een aantal locaties te smal is 
i.f.v. de hoofdontsluiting van Sint-Kruis-Winkel (o.a. kruising Barkstraat x Rapenburgstraat), 
zullen op deze as een aantal aanpassingswerken worden uitgevoerd. 

• De kern van Mendonk: via de as Mendonkdorp – Spanjeveerstraat blijft de kern aangetakt op 
de wegenis van Sint-Kruis-Winkel en de nieuwe ontsluitingsweg richting knoop O5; 

• De nog te realiseren regionale bedrijvenzone Moervaart-Noord, gelegen tussen de kern van 
Sint-Kruis-Winkel, de zijarm van de Moervaart, de bestaande bedrijvigheid in de bocht van de 
Moervaart en de R4. 

 
Voor de nieuwe bedrijvenzone kunnen drie ontsluitingsvarianten worden bekeken (zie figuur 
hieronder): 

• Via de nieuwe knoop O5 én via de knoop O6 (cf. GRUP), door de realisatie van een 
parallelweg (interne ontsluitingsweg) tussen O5 en O6 langs de bedrijvenzone; 

• Enkel via de nieuwe knoop O5; 
• Enkel via de knoop O6. 
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Figuur 91: Ontsluitingsvarianten regionaal bedrijventerrein Moervaart-Noord 
 
Elke variant zal een verschillende impact hebben op de nabijgelegen knopen, zijnde O6 aan de 
zuidzijde en O5 (en O4) aan de noordzijde. In dit variantenonderzoek op mesoniveau worden de 
keuzes voor de knopen O5 en O6 als uitgangspunt genomen. In het onderzoek wordt het bovendien 
wenselijk geacht dat alle tewerkstellingszones beschikken over een primaire en secundaire ontsluiting, 
of anders gezegd een hoofd- en nevenontsluiting. Zodoende kunnen calamiteiten op een bepaalde 
knoop telkens opgevangen worden. 
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2.1 VARIANT 1 – NIEUW BEDRIJVENTERREIN MOERVAART-NOORD VIA 
PARALLELWEG NAAR O5 EN O6 

Globaal ontsluitingsconcept O5-O6 
 

 
Figuur 92: Netwerk O5-O6 – variant 1 – Overzichtsplan 

Knoop O5 wordt uitgevoerd als 
een ongelijkvloerse aansluiting 
met uitwisseling naar/van de R4 
Oost. De vormgeving zal die zijn 
van een ovonde of een Hollands 
complex (op de figuren wordt 
telkens schematisch een ovonde 
weergegeven). 
 
Knoop O6, bestaande uit twee 
rechts in – rechts uit 
aansluitingen, wordt 
geoptimaliseerd. 
 
Tussen beide knopen wordt, 
parallel aan de R4 Oost een 
nieuwe lokale ontsluitingsweg 
gerealiseerd voor de ontsluiting 
van het nieuwe bedrijventerrein 
Moervaart-Noord. 
 
De Pleitstraat aan de westkant 
wordt mogelijk 300m naar het 
noorden opgeschoven i.f.v. de 
realisatie van watergebonden 
bedrijvigheid aan het 
Rodenhuizedok. 

 
Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Onderstaande figuren en tabel verduidelijken op welke manier de verschillende zones langs de R4 
Oost worden ontsloten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een hoofd- of primaire ontsluiting 
(naargelang tewerkstellings- of woongebieden, zijn dit resp. paarse of rode lijnen op de figuren) en 
een neven- of secundaire ontsluiting (oranje streeplijnen). 
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Figuur 93: Netwerk O5-O6 – variant 1 – 

Westelijke zones Arcelor – Moervaart 
 

 
Figuur 94: Netwerk O5-O6 – variant 1 – 

Oostelijke zone Moervaart-Noord 
 

 
Figuur 95: Netwerk O5-O6 – variant 1 – Sint-

Kruis-Winkel en Mendonk 
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Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Rodenhuizedok 
en Arcelor Mittal 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de as Knippegroen – Karel de 
Clercqstraat – Jaak 
Janssensstraat –  Pleitstraat 
en nieuwe ontsluitingsweg 
(parallel aan R4 Oost) naar 
knoop O5. 

− Richting Gent: via Pleitstraat 
en knoop O6 + omkeren aan 
knoop O5 (of knoop O4 bij 
calamiteiten op O5). 

− Richting Zelzate: via 
Pleitstraat naar knoop O6. 

Zone tussen Rodenhuizedok 
en Moervaart 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de Moervaartkaai en de 
Pleitstraat naar de nieuwe 
ontsluitingsweg (parallel aan 
de R4 Oost) en knoop O5. 

− Richting Gent: via Pleitstraat 
en Moervaartkaai naar knoop 
O6 + omkeren aan knoop O5 
(of knoop O4 bij calamiteiten 
op O5). 

− Richting Zelzate: via 
Pleitstraat en Moervaartkaai 
naar knoop O6. 

Zone Moervaart-Noord 
(bestaande bedrijvigheid en 
gepland regionaal 
bedrijventerrein) 

− Richting Gent en Zelzate: via 
een nieuwe ontsluitingsweg, 
parallel aan de R4 Oost, naar 
knoop O5. 

− Richting Gent: via de nieuwe 
ontsluitingsweg, parallel aan 
de R4 Oost, naar knoop O6. 
Omkeren aan knoop O5 (of 
knoop O4 bij calamiteiten op 
O5). 

− Richting Zelzate: via de 
nieuwe ontsluitingsweg, 
parallel aan de R4 Oost, naar 
knoop O6. 

Woongebieden   
Sint-Kruis-Winkel en 
Mendonk 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de Schuitstraat en de nieuwe 
ontsluitingsweg richting O5. 

− Richting Gent: via de 
Schuitstraat en de nieuwe 
ontsluitingsweg richting O6. 
Voor Gent omrijden via knoop 
O5 (of knoop O4 bij 
calamiteiten op O5). 

− Richting Zelzate: via de 
Schuitstraat, de nieuwe 
ontsluitingsweg en O6. 

Tabel 1: Segment O5-O6 – variant 1 – ontsluiting van de verschillende zones 
 
Evaluatie variant 1 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Robuust netwerk: elke zone heeft minimaal twee 
ontsluitingsmogelijkheden. Bij een aantal relaties evenwel met grote 
omrijdfactoren (zie verder) en via routes door andere zones. 

− Alternatieven bij calamiteit op R4 Oost. 
 - − Beperkte alternatieven voor/bij:  

▪ Calamiteit O5: grote omrijdfactor voor Sint-Kruis-Winkel en 
haventerreinen aan de westzijde richting Gent (eerst naar O6, dan 
omkeren aan O4). 

Benodigde 
infrastructuur 

+ Knopen zoals voorzien in project R4WO. 

 - Parallelweg tussen O5 en O6, maar is niet te realiseren i.k.v. project 
R4WO. 
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Criterium  Beoordeling 
Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− Nieuw bedrijventerrein Moervaart-Noord. 
− Sint-Kruis-Winkel en Mendonk. 

 - Relatief hoge tot hoge omrijdfactoren voor: 
− Ontsluiting Knippegroen richting O5 (tenzij extra aantakking op O5 

wordt voorzien vanaf Knippegroen t.h.v. O5bis). 
− Ontsluiting zone Rodenhuizedok – Moervaart richting Gent. 

Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen 

 -  

Kostprijs 
 

+ Realisatie of aanpassing knopen zoals voorzien in project R4WO. 

 -  

Tabel 2: Segment O5-O7 – variant 1 – afwegingstabel 

2.2 VARIANT 2 – NIEUW BEDRIJVENTERREIN MOERVAART-NOORD ENKEL VIA O5 

Globaal ontsluitingsconcept O5-O6 
 

 
Figuur 96: Netwerk O5-O6 – variant 2 – Overzichtsplan 

Idem variant 1, alleen wordt het 
nieuwe bedrijventerrein 
Moervaart-Noord enkel op knoop 
O5 aangetakt. 
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Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Onderstaande figuren en tabel verduidelijken opnieuw op welke manier de verschillende zones langs 
de R4 Oost worden ontsloten. De ontsluiting van de westelijke haventerreinen gebeurt op dezelfde 
manier als in variant 1. 
 

 
Figuur 97: Netwerk O5-O6 – variant 2 – 

Oostelijke zone Moervaart-Noord 
 

 
Figuur 98: Netwerk O5-O6 – variant 2 – Sint-

Kruis-Winkel en Mendonk 

Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Rodenhuizedok 
en Arcelor Mittal 

Idem variant 1 Idem variant 1 
 

Zone tussen Rodenhuizedok 
en Moervaart 

Idem variant 1 Idem variant 1 

Zone Moervaart-Noord 
(bestaande bedrijvigheid en 
gepland regionaal 
bedrijventerrein) 

Idem variant 1 Geen mogelijkheid via O6, dus 
omrijden via Sint-Kruis-Winkel, 
Wachtebeke en knoop O4. 
Vanuit verkeersleefbaarheid 
evenwel geen optimale 
ontsluiting, dus enkel bij 
calamiteiten. 

Woongebieden   
Sint-Kruis-Winkel en 
Mendonk 

Idem variant 1 Geen mogelijkheid via O6, dus 
omrijden via Wachtebeke en 
knoop O4. 

Tabel 3: Segment O5-O6 – variant 2 – ontsluiting van de verschillende zones 
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Evaluatie variant 2 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Dubbele ontsluitingsmogelijkheid voor de westelijke haventerreinen (cf. 
variant 1). 

 - − Voor Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en het nieuwe bedrijventerrein 
Moervaart-Noord zijn er geen volwaardige ontsluitingsalternatieven 
voor knoop O5. Er moet omgereden worden via Wachtebeke naar 
knoop O4 om opnieuw de R4 te kunnen bereiken. De belasting van de 
kernen van Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke door vrachtverkeer is 
echter niet wenselijk en dus enkel ingeval van calamiteiten haalbaar. 

− Beperkte alternatieven voor de haventerreinen aan de westzijde bij 
calamiteit O5: grote omrijdfactor richting Gent (eerst naar O6, dan 
omkeren aan O4). 

Benodigde 
infrastructuur 

+ Knopen zoals voorzien in project R4WO. 

 - Ontsluitingsweg bedrijventerrein naar O5, maar is niet te realiseren i.k.v. 
project R4WO. 

Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− Nieuw bedrijventerrein Moervaart-Noord. 
− Sint-Kruis-Winkel en Mendonk. 

 - Relatief hoge tot hoge omrijdfactoren voor: 
− Ontsluiting Knippegroen richting O5 (tenzij extra aantakking op O5 

wordt voorzien vanaf Knippegroen t.h.v. O5bis). 
− Ontsluiting zone Rodenhuizedok – Moervaart richting Gent. 
− Nieuw bedrijventerrein Moervaart-Noord, Sint-Kruis-Winkel en 

Mendonk bij calamiteiten op O5. 
Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen 

 -  
Kostprijs 
 

+ Realisatie of aanpassing knopen zoals voorzien in project R4WO. 

 -  

Tabel 4: Segment O5-O7 – variant 2 – afwegingstabel 
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2.3 VARIANT 3 – NIEUW BEDRIJVENTERREIN MOERVAART-NOORD ENKEL VIA O6 

Globaal ontsluitingsconcept O5-O6 
 

 
Figuur 99: Netwerk O5-O6 – variant 3 – Overzichtsplan 

Idem variant 1, alleen wordt het 
nieuwe bedrijventerrein 
Moervaart-Noord enkel op knoop 
O6 aangetakt. 
 

 
Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Onderstaande figuren en tabel verduidelijken opnieuw op welke manier de verschillende zones langs 
de R4 Oost worden ontsloten. De zones aan de westzijde van de R4 Oost ontsluiten op dezelfde 
manier. 
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Figuur 100: Netwerk O5-O6 – variant 3 – 

Oostelijke zone Moervaart-Noord 
 

 
Figuur 101: Netwerk O5-O6 – variant 3 – Sint-

Kruis-Winkel en Mendonk 
 

 

Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Rodenhuizedok 
en Arcelor Mittal 

− Idem variant 1 − Idem variant 1 

Zone tussen Rodenhuizedok 
en Moervaart 

− Idem variant 1 − Idem variant 1 

Zone Moervaart-Noord 
(bestaande bedrijvigheid en 
gepland regionaal 
bedrijventerrein) 

− Richting Gent: via de nieuwe 
ontsluitingsweg, parallel aan 
de R4 Oost, naar knoop O6. 
Keren aan knoop O5. 

− Richting Zelzate: via de 
nieuwe ontsluitingsweg, 
parallel aan de R4 Oost, naar 
knoop O6. 

− Bij calamiteiten aan O5, 
omrijden via O4. 

− Bij calamiteiten op op- en afrit 
O6 kan de zone enkel via 
havenwegen (Moervaartkaai, 
Pleitstraat, nieuwe 
parallelweg) ontsloten worden 
naar knoop O5 

Woongebieden   
Sint-Kruis-Winkel en 
Mendonk 

− Idem variant 1 − Geen mogelijkheid via O6, 
dus omrijden via Wachtebeke 
en knoop O4. 

Tabel 5: Segment O5-O6 – variant 3 – ontsluiting van de verschillende zones 
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Evaluatie variant 3 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Dubbele ontsluitingsmogelijkheid voor de westelijke haventerreinen (cf. 
variant 1). 

 - − Voor Sint-Kruis-Winkel en Mendonk zijn er geen volwaardige 
ontsluitingsalternatieven voor knoop O5. Er moet omgereden worden 
via Wachtebeke naar knoop O4 om opnieuw de R4 te kunnen 
bereiken. 

− Bij problemen op de op- en afrit van O6 kan bedrijventerrein 
Moervaart-Noord enkel ontsloten worden via havenwegen aan de 
westzijde richting knoop O5. 

− Beperkte alternatieven voor de haventerreinen aan de westzijde en 
bedrijventerrein Moervaart-Noord bij calamiteit O5: grote omrijdfactor 
richting Gent (eerst naar O6, dan omkeren aan O4). 

Benodigde 
infrastructuur 

+ Knopen zoals voorzien in project R4WO. 

 - Ontsluitingsweg bedrijventerrein naar O6, maar is niet te realiseren i.k.v. 
project R4WO. 

Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− Sint-Kruis-Winkel en Mendonk. 

 - Relatief hoge tot hoge omrijdfactoren voor: 
− Nieuw bedrijventerrein Moervaart-Noord voor verkeer richting Gent en 

in alle richtingen bij calamiteiten op de op- en afrit van knoop O6. 
− Ontsluiting Knippegroen richting O5 (tenzij extra aantakking op O5 

wordt voorzien vanaf Knippegroen t.h.v. O5bis). 
− Ontsluiting zone Rodenhuizedok – Moervaart richting Gent. 
− Nieuw bedrijventerrein Moervaart-Noord, Sint-Kruis-Winkel en 

Mendonk bij calamiteiten op O5. 
Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen 

 -  
Kostprijs 
 

+ Realisatie of aanpassing knopen zoals voorzien in project R4WO. 

 -  

Tabel 6: Segment O5-O7 – variant 1 – afwegingstabel 

2.4 CONCLUSIE 

De besprekingen binnen de werkgroep voor de R4 Oost (deel Gent) gaven aan dat de visie van het 
GRUP ter zake nog steeds onderschreven wordt: de nieuwe bedrijvenzone zal zowel via O6 als via 
O5 ontsloten worden. Voor de aantakking op O5 werden een aantal varianten onderzocht (ontsluiting 
cf. GRUP (parallel aan R4), een kopse aansluiting en een aansluiting via de doorgetrokken 
Schuitstraat). De bespreking van deze varianten gebeurt in de startnota van de knoop O5 op 
microniveau. 
 
De laatste variant (variant 3), waarbij het regionaal bedrijventerrein enkel in zuidelijke richting ontsluit, 
wordt als minder robuust beschouwd. Bij calamiteiten op de op- en afrit van knoop O6 kan de 
ontsluiting van het hele bedrijventerrein Moervaart-Noord enkel gebeuren via havenwegen aan de 
westzijde richting knoop O5. Dat betekent een zeer grote omrijdfactor. Bovendien heeft het 
bedrijventerrein zo beperkte ontsluitingsmogelijkheden: via de noordelijke aansluiting van knoop O6 is 
enkel afrijden komende van Gent en oprijden richting Zelzate mogelijk. Verkeer dat richting Gent wil, 
zal moeten doorrijden tot de nieuwe knoop O5 (Moervaart-noord) om een omkeerbeweging te kunnen 
maken. Deze keerbewegingen zorgen voor een bijkomende belasting van deze knoop. Verkeer van 
Zelzate moet op een gelijkaardige manier doorrijden tot knoop O6bis om te kunnen keren op het 
Hollands complex dat hier voorzien wordt. 
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Alhoewel knoop O5 wel alle op- en afrijbewegingen toelaat, zal een eenzijdige ontsluiting richting O5 
(= variant 2) ook niet beschouwd kunnen worden als een robuuste oplossing. Bij calamiteiten op deze 
knoop, zou het bedrijventerrein enkel bereikbaar of te ontsluiten zijn via Sint-Kruis-Winkel en 
Wachtebeke. Daardoor wordt vrachtverkeer door de kernen gestuurd, wat algemeen niet gewenst is 
en dus enkel te verantwoorden bij calamiteiten. 
Variant 1 (dubbele ontsluiting, meer bepaald naar O5 en O6) is volgens de werkgroep de meest 
robuuste oplossing omdat het de meeste ontsluitingsalternatieven biedt (zeker bij calamiteiten). 

 
De ontsluiting van de bedrijvigheid langs de as Knippegroen – Karel De Clercqstraat – Jaak 
Janssensstraat, de site van CBR langs het kanaal en de meest zuidelijke zone van Arcelor Mittal, ten 
noorden van de as Knippegroen – Karel De Clercqstraat – Jaak Janssensstraat, zou initieel geen 
aantakking krijgen op de nieuwe knoop. Evenwel werd vanuit Arcelor Mittal aangedrongen op een 
ontsluiting naar knoop O5. De zone tussen kanaal, Rodenhuizedok en R4 zal verder ingevuld en 
geherstructureerd worden, waardoor een optimale ontsluiting zich opdringt. Een tweeledige ontsluiting 
– via Knippegroen enerzijds en via de Pleitstraat anderzijds – laat ook toe om het verkeer naar/van 
Arcelor Mittal maximaal te scheiden van het verkeer naar de andere (deels watergebonden) 
bedrijvigheid. Alhoewel initieel niet voorzien in de Rooilijnenstudie, zal bij de uitwering van knoop O5 
ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid om vanaf Knippegroen een aantakking te 
voorzien. Deze aantakking van Knippegroen kan effectief gerealiseerd worden i.k.v. het project 
R4WO, indien Arcelor Mittal of het havenbedrijf de totale meerkost, inclusief eventuele extra 
kunstwerken die te voorzien zijn aan/in de knoop, op zich nemen. 
 

 
Figuur 102: Gewenste ontsluiting van de omgeving naar knoop O5 

3 VARIANTEN ONTSLUITINGSSTRUCTUUR SEGMENT O6-O7 

Op het segment tussen knopen O6 (Moervaart) en O7 (Skaldenpark) liggen in totaal 3 knopen die in 
kader van het project R4WO zullen worden aangepast of gerealiseerd. Bij 2 van de 3 knopen is 
duidelijk welk type knoop of welke ingrepen zullen worden uitgevoerd: 

• Knoop O6: optimalisatie bestaande noordelijke en zuidelijke (rechts in – rechts uit) aantakking; 
• Knoop O7: behoud bestaand Hollands complex. 

Voor knoop O6bis is evenwel nog niet duidelijk welk type knoop en welke vormgeving zal gekozen 
worden. Er dienen bijgevolg een aantal varianten te worden onderzocht op mesoniveau. Elke variant 
heeft immers ook een verschillende impact op de nabijgelegen knopen, zijnde O7 aan de zuidzijde en 
O6 (en zelfs O5) aan de noordzijde. In dit variantenonderzoek op mesoniveau worden de keuzes voor 
de knopen O6 en O7 als uitgangspunt genomen. 
In het onderzoek wordt het wenselijk geacht dat alle tewerkstellingszones beschikken over een 
primaire en secundaire ontsluiting, of anders gezegd een hoofd- en nevenontsluiting. Zodoende 
kunnen calamiteiten op een bepaalde knoop telkens opgevangen worden. 
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Er worden vijf varianten voorgesteld: 
• Variant 1 – knoop O6bis als rechts in – rechts uit, ventweg tussen Ghent Coal en 

Rodenhuizekaai; 
• Variant 2 – knoop O6bis als half Hollands complex, ventweg tussen Ghent Coal en 

Rodenhuizekaai; 
• Variant 3 – knoop O6bis als half Hollands complex, ventweg tussen Belgicastraat en 

Rodenhuizekaai; 
• Variant 4 – knoop O6bis als volledig Hollands complex, geen ventwegen; 
• Variant 5 – knoop O6bis als volledig Hollands complex, ventweg tussen Belgicastraat en 

Rodenhuizekaai. 

Opmerking: 
Bij elk van de varianten wordt abstractie gemaakt van de ontsluiting van Ghent Coal. Die zone zal 
ofwel ontsluiten via de Energiestraat (knoop O6bis) ofwel via de Belgicastraat (knoop O7). In het 
volgende variantenonderzoek (punt 4 van dit deel) wordt nagegaan welke ontsluiting voor Ghent Coal 
het meest optimaal is, rekening houdend met het besluit van het variantenonderzoek voor het 
segment O6-O7. 
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3.1 VARIANT 1 – KNOOP O6BIS ALS RECHTS IN – RECHTS UIT, VENTWEG TUSSEN 
ENERGIESTRAAT EN RODENHUIZEKAAI 

Globaal ontsluitingsconcept O6-O7 
 

 
Figuur 103: Netwerk O6-O7 – variant 1 – Overzichtsplan 

De beide zijden van de 
Energiestraat takken met een 
rechts in – rechts uit aansluiting 
aan op de R4 Oost. Aan de 
oostzijde worden zowel de 
Energiestraat als de 
Desteldonkstraat op dezelfde 
op- en afrit aangesloten.  
Aan de westzijde ontsluit de 
Energiestraat via de 
Rodenhuizekaai naar knoop 
O6. De Rodenhuizekaai is 
echter vooral een kadeweg die 
plaatselijk smal is en op een 
bepaalde locatie zelfs over een 
(lokale) transportband gaat. 
Daarnaast zorgt de weg voor de 
bereikbaarheid van de 
watergebonden bedrijvigheid 
langs kanaal en Moervaart. 
Daardoor is de weg niet 
geschikt als ontsluitingsweg 
voor doorgaand verkeer. Om de 
koppeling tussen Energiestraat 
en knoop O6 te kunnen maken 
i.f.v. de ontsluiting van de 
westelijke havengebieden 
richting Zelzate, is m.a.w. een 
extra parallelweg noodzakelijk. 
Deze nieuwe parallelweg wordt 
niet gerealiseerd i.k.v. het 
project R4WO. 
 
Knoop O5 wordt uitgevoerd als 
een ongelijkvloerse aansluiting 
met uitwisseling naar/van de R4 
Oost. De vormgeving zal die 
zijn van een ovonde of een 
Hollands complex (op de 
figuren wordt telkens 
schematisch een ovonde 
weergegeven). 
 
Knoop O6, bestaande uit twee 
rechts in – rechts uit 
aansluitingen, wordt 
geoptimaliseerd. 
 
Knoop O7 blijft als Hollands 
complex behouden. 
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Evaluatie variant 1 
Deze variant kan onmiddellijk weggeschreven worden omwille van de gelijkvloerse kruising met het 
spoor van de rechts in – rechts uit aan de westelijke tak van de Energiestraat. Deze variant wordt als 
onwenselijk bevonden aangezien spoorlijn L204 nog steeds gelijkvloers moet gedwarst worden. Dit 
gaat in tegen de visie van lnfrabel om alle spooroverwegen op termijn ongelijkvloers uit te voeren. Een 
gesloten spoorwegovergang kan op deze locatie daarenboven aanleiding geven tot terugslag van 
verkeer op de R4 Oost wat niet wenselijk is. Zoals uit de verdere analyse blijkt, zijn voor deze knoop 
betere alternatieven mogelijk binnen de krijtlijnen van het GRUP die de goedkeuring dragen van alle 
betrokkenen. Om die reden, wordt deze variant niet verder weerhouden. 
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3.2 VARIANT 2 – KNOOP O6BIS ALS HALF HOLLANDS COMPLEX, VENTWEG 
TUSSEN GHENT COAL EN RODENHUIZEKAAI 

Globaal ontsluitingsconcept O6-O7 
 

 
Figuur 104: Netwerk O6-O7 – variant 2 – Overzichtsplan 

In deze variant wordt een half 
Hollands complex voorzien op de 
oostelijke tak van de Energiestraat. 
De westelijke tak van de 
Energiestraat wordt losgekoppeld en 
kan enkel via de Rodenhuizekaai 
ontsluiten naar knoop O6. Aangezien 
de Rodenhuizekaai voornamelijk een 
kadeweg is, waar doorgaand verkeer 
niet wenselijk is (plaatselijk gaat die 
zelfs over een transportband), zal 
een extra parallelweg noodzakelijk 
zijn. Deze nieuwe parallelweg wordt 
niet gerealiseerd i.k.v. het project 
R4WO. 
Aan de oostzijde worden zowel de 
Energiestraat als de 
Desteldonkstraat op dezelfde op- en 
afrit aangesloten. 
 
De andere knopen blijven behouden 
zoals in variant 1. 
 

 
Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Onderstaande figuren en tabel verduidelijken op welke manier de verschillende zones langs de R4 
Oost worden ontsloten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een hoofd- of primaire ontsluiting 
(naargelang tewerkstellings- of woongebieden, zijn dit resp. paarse of rode lijnen op de figuren) en 
een neven- of secundaire ontsluiting (oranje streeplijnen). 
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Figuur 105: Netwerk O6-O7 – variant 2 – 

Westelijke zones Moervaart – Belgicastraat 
 

 
Figuur 106: Netwerk O6-O7 – variant 2 – 

Moervaart-Zuid 

 
Figuur 107: Netwerk O6-O7 – variant 2 – Zone 

Belgicastraat – Mercatordok en Skaldenpark 

 
Figuur 108: Netwerk O6-O7 – variant 2 – 

Desteldonk 
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Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Moervaart en 
Energiestraat (Electrabel/Elia) 

− Richting Gent: via de extra 
parallelweg R4 Oost en 
Rodenhuizekaai naar de 
Sprendonkstraat –  Hulsdonk 
– Energiestraat en zo naar 
knoop O6bis. 

− Richting Zelzate: via de extra 
parallelweg, de 
Rodenhuizekaai-
Sprendonkstraat en knoop 
O6. 

− Richting Gent: via de extra 
parallelweg, de 
Rodenhuizekaai, knoop O6 
en omrijden aan knoop O5.  

− Richting Zelzate: via de extra 
parallelweg R4 Oost en 
Rodenhuizekaai naar de 
Sprendonkstraat, Hulsdonk 
en Energiestraat naar knoop 
O6bis. 

Zone Ghent Coal tussen 
Energiestraat en 
Belgicastraat 

− nog te bepalen (kan via O6bis 
of via O7) 

− nog te bepalen (kan via O6bis 
of via O7) 

Zone tussen Belgicastraat en 
Mercatordok 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de A. De Gerlachestraat en 
de Belgicastraat naar knoop 
O7. 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de A. De Gerlachestraat – 
Philips Landsbergiuslaan – 
Imsakkerlaan en de nieuwe 
ontsluitingsweg naar knoop 
O8. 

Zone Moervaart-Zuid − Richting Gent en Zelzate: via 
de Energiestraat naar knoop 
O6bis. 

− Richting Gent: via Hulsdonk – 
Sprendonkstraat naar O6, 
omkeren aan O5. 

− Richting Zelzate: via 
Hulsdonk – Sprendonkstraat 
naar O6. 

Zone Skaldenpark − Richting Gent en Zelzate: via 
de F. N. Piratenstraat en de 
Skaldenstraat naar knoop O7 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de nieuwe Piratenbrug 
(knoop O7bis) naar knoop 
O8. 

Woongebieden   
Desteldonk − Richting Gent en Zelzate: via 

de Desteldonkstraat en knoop 
O6bis. 

− Richting Gent: via de 
Desteldonkstraat, de 
parallelweg aan de R4, de 
route  Energiestraat – 
Hulsdonk – Sprendonkstraat 
naar knoop O6. Via de R4 
omkeren aan knoop O5. 

− Richting Zelzate: via de 
Desteldonkstraat, de 
parallelweg aan de R4, de 
route  Energiestraat – 
Hulsdonk – Sprendonkstraat 
en knoop O6. 

Tabel 7: Segment O6-O7 – variant 2 – ontsluiting van de verschillende zones 
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Evaluatie variant 2 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Verbeterde ontsluiting voor: 
▪ Moervaart-Zuid. 
▪ Desteldonk. 

 - − Geen robuust netwerk: elke zone heeft weliswaar minimaal twee 
ontsluitingsmogelijkheden, maar bij verschillende relaties met grote 
omrijdfactoren (zie verder) en via routes door andere zones. Er wordt 
niet echt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen of 
herstructureringen zoals op de site van Ghent Coal. 

− Geen/beperkte alternatieven bij calamiteit op R4 Oost. 
− Beperkte alternatieven voor/bij:  

▪ De zones tussen Moervaart en Belgicastraat, zeker in de richting 
van Gent; 

▪ Desteldonk. 
▪ Calamiteit op de Rodenhuizekaai/Sprendonkstraat: geen 

ontsluiting meer mogelijk voor zones tussen Moervaart en 
Belgicastraat 

▪ Calamiteit oprit O6bis aan zijde Desteldonk: ontsluiting Desteldonk 
via O6 en O5 (i.f.v. richting Gent) of via Hijfte en Oostakker. 

Benodigde 
infrastructuur 

+  

 - − Half Hollands complex zonder voordeel voor de westelijke zones.  
− Extra parallelweg aan westzijde tussen Rodenhuizekaai en Ghent 

Energiestraat noodzakelijk (tenzij bestaande route langs de kade 
hiervoor wordt benut). Deze wordt niet voorzien i.k.v. project R4WO. 

Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− Zone Belgicastraat – Mercatordok en Skaldenpark. 
− Ontsluiting Moervaart-Zuid. 
− Ontsluiting Desteldonk. 

 - Relatief hoge tot hoge omrijdfactoren voor: 
− Ontsluiting zone Energiestraat – Belgicastraat richting Gent en Zelzate. 
− Fietsverkeer van oost naar west en omgekeerd, wegens ontbreken 

fietsverbinding (langs de Energiestraat) over de R4 Oost. Om dit op te 
lossen is een bijkomende fietsersbrug noodzakelijk. 

Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen kruising met spoorlijn aan O6bis. 

 -  
Kostprijs 
 

+ − Relatief goedkope variant O6bis omwille van half Hollands complex 
O6bis. 

 - − Extra kost parallelweg westzijde (tenzij de bestaande route langs de 
kade hiervoor wordt benut). 

Tabel 8: Segment O6-O7 – variant 2 – afwegingstabel 
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3.3 VARIANT 3 – KNOOP O6BIS ALS HALF HOLLANDS COMPLEX, VENTWEG 
TUSSEN BELGICASTRAAT EN RODENHUIZEKAAI 

Globaal ontsluitingsconcept O6-O7 
 

 
Figuur 109: Netwerk O6-O7 – variant 3 – Overzichtsplan 

Deze variant is gelijkaardig aan 
variant 2, met uitzondering van 
de extra parallelweg langs de 
R4 Oost aan de westzijde (niet 
voorzien i.k.v. project R4WO). 
Deze loopt hier door van de 
Rodenhuizekaai tot de 
Belgicastraat. Op die manier 
krijgen de havengebieden in het 
westen meer 
ontsluitingsmogelijkheden in 
vergelijking met variant 2. Zo 
zal de zone Moervaart – 
Energiestraat ook bij problemen 
op de Rodenhuizekaai t.h.v. O6 
nog ontsloten kunnen worden. 
 
Aan de overige knopen worden 
geen wijzigingen aangebracht. 
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Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Voor een aantal zones ontstaat in deze variant andere mogelijkheden: 
 

 
Figuur 110: Netwerk O6-O7 – variant 3 – 

Westelijke zones Moervaart – Belgicastraat 
 

 
Figuur 111: Netwerk O6-O7 – variant 3 – 

Moervaart-Zuid 

 
Figuur 112: Netwerk O6-O7 – variant 3 – 

zones Energiestraat – Mercatordok en 

Skaldenpark 

 
Figuur 113: Netwerk O6-O7 – variant 3 – 

Desteldonk 
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Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Moervaart en 
Energiestraat (Electrabel/Elia) 

− Richting Gent: via de extra 
parallelweg R4 Oost naar de 
Belgicastraat en zo naar 
knoop O7. 

− Richting Zelzate: via de extra 
parallelweg, de 
Rodenhuizekaai-
Sprendonkstraat en knoop 
O6 of via de parallelweg, de 
Belgicastraat en knoop O7. 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de extra parallelweg, 
Rodenhuizekaai – 
Sprendonkstraat – Hulsdonk 
– Energiestraat en knoop 
O6bis.  

Zone Ghent Coal tussen 
Energiestraat en 
Belgicastraat 

− nog te bepalen (kan via O6bis 
of via O7) 

− nog te bepalen (kan via O6bis 
of via O7) 

Zone tussen Belgicastraat en 
Mercatordok 

Idem variant 2. − Richting Gent en Zelzate: via 
de A. De Gerlachestraat – 
Philips Landsbergiuslaan – 
Imsakkerlaan en de nieuwe 
ontsluitingsweg naar knoop 
O8. 

− Alternatief via de extra 
parallelweg R4 Oost – 
Rodenhuizekaai en knoop O6 
in de richting van Zelzate 
(voor Gent: omrijden aan O5). 

Zone Moervaart-Zuid − Richting Gent en Zelzate: via 
de Energiestraat naar knoop 
O6bis. 

− Richting Gent: via Hulsdonk – 
Sprendonkstraat – 
Rodenhuizekaai – extra 
parallelweg R4 Oost naar 
naar Belgicastraat en knoop 
O7. 

− Richting Zelzate: via 
Hulsdonk – Sprendonkstraat 
naar O6. 

Zone Skaldenpark Idem variant 2. − Richting Gent en Zelzate: via 
de nieuwe Piratenbrug 
(knoop O7bis) naar knoop 
O8. 

− Alternatief via de extra 
parallelweg R4 Oost – 
Rodenhuizekaai en knoop O6 
in de richting van Zelzate 
(voor Gent: omrijden aan O5). 
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Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Woongebieden   
Desteldonk Idem variant 2. − Richting Gent: via de 

Desteldonkstraat, de 
parallelweg aan de R4, de 
route  Energiestraat – 
Hulsdonk – Sprendonkstraat 
– Rodenhuizekaai – extra 
parallelweg R4 Oost – 
Belgicastraat en knoop O7. 

− Richting Zelzate: via de 
Desteldonkstraat, de 
parallelweg aan de R4, de 
route  Energiestraat – 
Hulsdonk – Sprendonkstraat 
en knoop O6. 

Tabel 9: Segment O6-O7 – variant 3 – ontsluiting van de verschillende zones 
 
Evaluatie variant 3 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Verbeterde ontsluiting voor: 
▪ Moervaart-Zuid en Desteldonk (zie variant 2) 
▪ Zone tussen Moervaart en Belgicastraat (via O6 en O7). 

− Extra parallelweg kan gebruikt worden bij calamiteiten op de R4 Oost. 
 - − Beperkte robuustheid van het netwerk: elke zone heeft weliswaar 

minimaal twee ontsluitingsmogelijkheden, maar op sommige relaties 
nog steeds met grote omrijdfactoren (zie verder) en via routes door 
andere zones. 

− Beperkte alternatieven voor/bij:  
▪ Ontsluiting Desteldonk. 
▪ Calamiteit oprit O6bis aan zijde Desteldonk: ontsluiting Desteldonk 

via O6 en O5 (i.f.v. richting Gent) of via Hijfte en Oostakker. 
Benodigde 
infrastructuur 

+  

 - − Half Hollands complex heeft beperkt voordeel voor de westelijke zones.  
− Extra parallelweg aan westzijde tussen Rodenhuizekaai en 

Belgicastraat (of tussen Energiestraat en Belgicastraat, indien tussen 
Rodenhuizekaai en Energiestraat de bestaande route langs de kade 
hiervoor wordt benut). Deze wordt niet voorzien i.k.v. project R4WO. 

− Extra interne ontsluitingsweg voor zone Ghent Coal (nieuwe 
parallelweg komt immers op locatie van huidige ontsluitingsweg te 
liggen). Bij een toekomstige reconversie van de terreinen, kan dit 
knelpunt vermeden worden. 

Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− zone tussen Energiestraat en Belgicastraat (nu Ghent Coal). 
− Zone Belgicastraat – Mercatordok en Skaldenpark. 
− Ontsluiting Moervaart-Zuid. 
− Ontsluiting Desteldonk. 

 - Relatief hoge tot hoge omrijdfactoren voor: 
− Ontsluiting Moervaart – Energiestraat richting Gent. 
− Fietsverkeer van oost naar west en omgekeerd, wegens ontbreken 

fietsverbinding (langs de Energiestraat) over de R4 Oost. Om dit op te 
lossen is een bijkomende fietsersbrug noodzakelijk. 
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Criterium  Beoordeling 
Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen kruising met spoorlijn aan O6bis. 

 - Gelijkvloerse kruising met lokale (interne) sporenbundel. Deze kan niet 
ongelijkvloers gekruist worden. 

Kostprijs 
 

+  

 - − Relatief dure variant omwille van half Hollands complex en lange 
parallelweg tussen Rodenhuizekaai en Belgicastraat (of tussen 
Energiestraat en Belgicastraat, indien tussen Rodenhuizekaai en 
Energiestraat de bestaande route langs de kade hiervoor wordt benut). 

− Ook vergt dit na realisatie van project R4WO (en zonder reconversie 
van de zone Ghent Coal), een nieuwe interne ontsluitingsweg. 

Tabel 10: Segment O6-O7 – variant 3 – afwegingstabel 
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3.4 VARIANT 4 – KNOOP O6BIS ALS VOLLEDIG HOLLANDS COMPLEX  

Globaal ontsluitingsconcept O6-O7 
 

 
Figuur 114: Netwerk O6-O7 – variant 4 – Overzichtsplan 

In variant 4 wordt een volledig 
Hollands complex gerealiseerd 
aan knoop O6bis.  
 
De andere knopen blijven 
behouden zoals in voorgaande 
varianten. 

 
 
 
Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Voor een tweetal zones ontstaan betere ontsluitingsmogelijkheden: 
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Figuur 115: Netwerk O6-O7 – variant 4 – 

Westelijke zones Moervaart – Belgicastraat 

 
 

 

Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Moervaart en 
Energiestraat (Electrabel/Elia) 

− Richting Gent en Zelzate: via 
de Energiestraat naar knoop 
O6bis. 

− Richting Gent: via 
Energiestraat – 
Rodenhuizekaai naar knoop 
O6, omkeren via knoop O5. 

− Richting Gent en Zelzate: via 
Energiestraat – 
Rodenhuizekaai naar knoop 
O6. 

Zone Ghent Coal tussen 
Energiestraat en 
Belgicastraat 

− nog te bepalen (kan via O6bis 
of via O7) 

− nog te bepalen (kan via O6bis 
of via O7) 

Zone tussen Belgicastraat en 
Mercatordok 

Idem varianten 2 en 3. Idem variant 2. 

Zone Moervaart-Zuid Idem varianten 2 en 3. Idem variant 2. 
Zone Skaldenpark Idem varianten 2 en 3. Idem variant 2. 
Woongebieden   
Desteldonk Idem variant 2 en 3. Idem variant 2. 

Tabel 11: Segment O6-O7 – variant 4 – ontsluiting van de verschillende zones 
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Evaluatie variant 4 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Vrij robuust netwerk: elke zone heeft minimaal twee 
ontsluitingsmogelijkheden, met slechts op enkele relaties grote 
omrijdfactoren (zie verder) en via routes door andere zones. Het 
netwerk houdt al beter rekening met toekomstige ontwikkelingen of 
herstructureringen zoals de zone Ghent Coal. 

− Verbeterde ontsluiting voor: 
▪ Moervaart-Zuid en Desteldonk (zie variant 2 en 3). 
▪ Zone tussen Moervaart en Belgicastraat, inclusief Ghent Coal (via 

O6bis of O7, en via en O6). 
 - − Geen/beperkte alternatieven bij calamiteiten op R4 Oost. 

− Beperkte alternatieven voor/bij:  
▪ Ghent Coal, Moervaart-Zuid en Desteldonk (enkel alternatief via 

O6, dus omslachtig in de richting van Gent). 
Benodigde 
infrastructuur 

+  

 - Volledig Hollands complex aan O6bis. 
Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− Zone Belgicastraat – Mercatordok en Skaldenpark. 
− Moervaart-Zuid. 
− Desteldonk. 

 -  
Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen kruising met spoorlijn aan O6bis. 

 -  
Kostprijs 
 

+  

 - Duurdere variant: volledig Hollands complex  

Tabel 12: Segment O6-O7 – variant 4 – afwegingstabel 
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3.5 VARIANT 5 – KNOOP O6BIS ALS VOLLEDIG HOLLANDS COMPLEX, 
PARALLELWEG TUSSEN BELGICASTRAAT EN RODENHUIZEKAAI 

Globaal ontsluitingsconcept O6-O7 
 

 
Figuur 116: Netwerk O6-O7 – variant 5 – Overzichtsplan 

Deze variant voorziet een 
volledig Hollands complex aan 
knoop O6bis. De ontsluiting van 
de haventerreinen aan de 
westzijde gebeurt bovendien via 
een extra parallelstructuur tussen 
de Belgicastraat en de 
Rodenhuizekaai. Op die manier 
ontstaan meerdere 
ontsluitingsmogelijkheden voor 
de gebieden aan deze zijde van 
de R4 Oost. 
Net als in varianten 2 en 3 is de 
parallelstructuur tussen de 
Rodenhuizekaai en de 
Energiestraat niet strikt 
noodzakelijk, aangezien er via de 
Rodenhuizekaai kan gereden 
worden. Dit is echter een 
kadeweg waar doorgaand 
verkeer niet wenselijk is. Om 
bijkomende 
ontsluitingsmogelijkheden te 
bieden voor de zone tussen 
Moervaart en Energiestraat, is 
ook hier een extra stuk 
parallelweg noodzakelijk. 
De nieuwe parallelweg tussen 
Rodenhuizekaai en Belgicastraat 
wordt niet gerealiseerd i.k.v. het 
project R4WO. 
 
De overige knopen blijven 
behouden zoals in de andere 
varianten. 
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Ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende zones 
Enkel voor de westelijke havengebieden tussen Moervaart en Belgicastraat zijn er gewijzigde 
ontsluitingsmogelijkheden. 
 

 
Figuur 117: Netwerk O6-O7 – variant 5 – 

Westelijke zones Moervaart – Belgicastraat 

 
 

 

Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Tewerkstellingszones:   
Zone tussen Moervaart en 
Energiestraat (Electrabel/Elia) 

− Richting Gent en Zelzate: 
via de extra parallelweg R4 
Oost en Energiestraat naar 
knoop O6bis. 

− Richting Gent: via extra 
parallelweg R4, en 
Belgicastraat naar knoop 
O7. 

− Richting Gent en Zelzate: 
via extra parallelweg R4, en 
Belgicastraat naar knoop O7 
of via de extra parallelweg 
en Rodenhuizekaai naar 
knoop O6. 

Zone Ghent Coal tussen 
Energiestraat en Belgicastraat 

− nog te bepalen (kan via 
O6bis of via O7) 

− nog te bepalen (kan via 
O6bis of via O7) 

Zone tussen Belgicastraat en 
Mercatordok 

− Idem varianten 2, 3 en 4. − Idem varianten 2 en 4. 

Zone Moervaart-Zuid − Idem varianten 2, 3 en 4. − Idem variant 3. 
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Zone Primaire ontsluiting Secundaire ontsluiting 

Zone Skaldenpark − Idem varianten 2, 3 en 4. − Idem variant 3. 
Woongebieden −  −  
Desteldonk − Idem variant 2, 3 en 4. − Idem variant 3. 

Tabel 13: Segment O6-O7 – variant 5 – ontsluiting van de verschillende zones 
 
Evaluatie variant 5 
 
Criterium  Beoordeling 
Robuustheid 
netwerk 

+ − Robuust en toekomstgericht netwerk: elke zone heeft minimaal twee 
ontsluitingsmogelijkheden, met slechts op enkele relaties grote 
omrijdfactoren (zie verder) en via routes door andere zones. Er wordt 
ook maximaal rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen (o.a. 
herstructurering zone Ghent Coal). 

− Verbeterde ontsluiting voor: 
▪ Moervaart-Zuid en Desteldonk (zie variant 2, 3 en 4) 
▪ Zone tussen Moervaart en Belgicastraat, inclusief Ghent Coal (via 

O6bis of O7, en via O6). 
− Parallelweg kan gebruikt worden bij calamiteiten op de R4 Oost. 

 - − Beperkte alternatieven voor/bij:  
▪ Moervaart-Zuid en Desteldonk (enkel alternatief via O6, dus 

omslachtig in de richting van Gent – zie ook variant 4). 
Benodigde 
infrastructuur 

+  

 - − Volledig Hollands complex aan O6bis 
− Extra parallelweg aan westzijde tussen de Rodenhuizekaai en de 

Belgicastraat (of tussen Energiestraat en Belgicastraat, indien tussen 
Rodenhuizekaai en Energiestraat de bestaande route langs de kade 
hiervoor wordt benut). Deze wordt niet voorzien i.k.v. project R4WO.. 

− Extra interne ontsluitingsweg voor zone Ghent Coal (nieuwe 
parallelweg komt immers op locatie van huidige ontsluitingsweg te 
liggen). Bij een toekomstige reconversie van de terreinen, kan dit 
knelpunt vermeden worden. 

Omrijdfactoren 
 

+ Directe ontsluiting of beperkte omrijdfactoren voor: 
− Ghent Coal en zone tussen Moervaart en Energiestraat. 
− Zone Belgicastraat – Mercatordok en Skaldenpark. 
− Moervaart-Zuid. 
− Desteldonk. 

 -  
Interactie met 
spoorlijn L204 

+ Geen kruising met spoorlijn aan O6bis. 

 - Gelijkvloerse kruising met lokale (interne) sporenbundel. Deze kan niet 
ongelijkvloers gekruist worden. 

Kostprijs 
 

+  

 - − Duurste variant: volledig Hollands complex + lange parallelweg tussen 
Rodenhuizekaai en Belgicastraat (of tussen Energiestraat en 
Belgicastraat, indien tussen Rodenhuizekaai en Energiestraat de 
bestaande route langs de kade hiervoor wordt benut). 

− Ook vergt dit na realisatie van project R4WO (en zonder reconversie 
van de zone Ghent Coal), een nieuwe interne ontsluitingsweg. 

Tabel 14: Segment O6-O7 – variant 5 – afwegingstabel 
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3.6 CONCLUSIE 

3.6.1 Globale conclusie voor de ontsluitingsstructuur tussen O6 en O7 

Variant 5 is de duurste variant, maar biedt ook de beste ontsluitingsmogelijkheden in de huidige én 
toekomstige situatie. Het netwerk is zeer robuust met minimaal twee ontsluitingsmogelijkheden per 
gebied/zone. In vele gevallen is zelfs een derde ontsluiting mogelijk. De parallelstructuur langs de R4 
Oost biedt ook alternatieven bij calamiteiten op de R4 Oost (zwaar ongeval op R4 tussen O5 en O7 of 
bij calamiteiten op O6bis bvb.). Voornaamste minpunt is dat de parallelweg tussen de Moervaart en de 
Belgicastraat op korte termijn – lees: bij behoud huidige bedrijvigheid Ghent Coal – niet haalbaar is.  
De parallelweg moet in het zuiden immers worden ingepast op de huidige interne ontsluitingsweg van 
Ghent Coal (deze kruist de interne spoorlijn), waardoor op de site een nieuwe interne ontsluitingsweg 
moet worden uitgebouwd. Op langere termijn – na reconversie en herstructurering van de site Ghent 
Coal – kan dergelijke parallelweg wel worden ingepast. Tegelijkertijd kan gekeken worden naar een 
aangepaste, optimale interne ontsluiting. 
Variant 4 is ook een vrij robuust netwerk als het gaat over de ontsluiting van de verschillende 
gebieden, alleen biedt het weinig meerwaarde bij calamiteiten op de R4 Oost zelf. In die zin scoort het 
in totaliteit iets minder van variant 5. 
Varianten 1, 2 en 3 hebben een beperktere kost, maar presteren in die zin ook minder goed op vlak 
van robuustheid en garanties naar de toekomst toe. Variant 3 heeft – op korte termijn althans – ook 
hetzelfde nadeel als variant 5 voor wat betreft de realisatie van de parallelweg tussen de Moervaart en 
de Belgicastraat. Na reconversie van de site Ghent Coal ontstaan wel meer mogelijkheden voor de 
realisatie van de parallelweg. 
Op basis van voorgaande kan variant 4 als voorkeursconcept worden bestempeld i.f.v. de 
herstructurering van de R4 Oost tot primaire weg (project R4WO). Na een eventuele reconversie van 
de terreinen van Ghent Coal op lange(re) termijn, kan variant 5 als voorkeur worden gezien. 

3.6.2 Conclusie specifiek voor knoop O6bis 

Voor de knoop aan de Energiestraat (O6bis) werden in feite 3 varianten bekeken: 
− Enkel rechts in – rechts uit; 
− Een half Hollands complex, georiënteerd naar de oostzijde; 
− Een volledig Hollands complex. 

 
De voor- en nadelen van de drie varianten worden voor een aantal aspecten tegen mekaar 
afgewogen: 
 

 Rechts in – rechts uit Half Hollands 
complex 

Volledig Hollands 
complex 

Ruimtelijke inpassing ▪ Beperkte ruimte-
inname 

▪ Deze oplossing valt 
in beperkte mate 
buiten de GRUP-
contour, maar 
aangezien aan 
beide zijden 
industriegebied 
aanwezig is, is deze 
oplossing niet in 
strijd met de 
bestemming en in 
die zin vergunbaar 
zonder GRUP-
wijziging. 

▪ geen onteigeningen 

▪ Belangrijke ruimte-
inname 

▪ Deze oplossing valt 
aan de oostzijde 
van de R4 Oost 
buiten de GRUP-
contour, maar 
aangezien aan 
beide zijden 
industriegebied 
aanwezig is, is deze 
oplossing niet in 
strijd met de 
bestemming en in 
die zin vergunbaar 
zonder GRUP-
wijziging. 

▪ Belangrijke ruimte-
inname 

▪ Deze oplossing valt 
aan beide zijden 
van de R4 Oost 
buiten de GRUP-
contour, maar 
aangezien aan 
beide zijden 
industriegebied 
aanwezig is, is deze 
oplossing niet in 
strijd met de 
bestemming en in 
die zin vergunbaar 
zonder GRUP-
wijziging. 
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 Rechts in – rechts uit Half Hollands 
complex 

Volledig Hollands 
complex 

Bereikbaarheid ▪ Omrijdfactoren op 
bepaalde relaties 

▪ Minder robuust 
netwerk voor 
ontsluiting haven 

▪ Directe ontsluiting 
vanaf de oostzijde 
R4 Oost 
(Moervaart-Zuid) 

▪ Beperkte  
ontsluitingsmoge-
lijkheden + 
omrijdfactoren voor 
kant haven 

▪ Directe ontsluiting 
vanaf beide zijden 
R4 Oost 

▪ Maximale 
ontsluitingsmoge-
lijkheden haven + 
Moervaart Zuid 

Verkeersveiligheid ▪ Geen gelijkvloerse 
kruisingen over R4 

▪ Wel gelijkvloerse 
kruising van 
spoorlijn L204 

▪ Conflictvrije 
oplossing 

▪ Geen gelijkvloerse 
kruising meer van 
spoorlijn L204 

▪ Conflictvrije 
oplossing 

▪ Geen gelijkvloerse 
kruising meer van 
spoorlijn L204 

Kostprijs Beperkte kost Hoge kost, zeker in 
vergelijking tot de 
mogelijkheden 

Hoge kost 

Tabel 15: Afweging opties knoop O6bis 
 
Ondanks de voordelen van een rechts in – rechts uit op vlak van ruimtelijke inpassing en kostprijs, 
wordt deze oplossing niet weerhouden. Gelet op de visie van Infrabel om op termijn alle 
spooroverwegen ongelijkvloers uit te voeren, kan een rechts in – rechts uit oplossing t.h.v. de 
Energiestraat zeker niet voorgesteld worden als toekomstige ontsluiting. Naast het potentiële 
conflictpunt op vlak van verkeersveiligheid, zou dergelijke oplossing bij gesloten slagbomen aan de 
spoorlijn ook terugslag geven op de R4 Oost, wat niet gewenst is. Om diezelfde reden zal ook de 
bestaande rechts in – rechts uit aansluiting van Ghent Coal niet weerhouden kunnen worden. Deze 
aansluiting ligt bovendien te kort bij de afrit van knoop O7 en verzorgt tevens de rechtstreekse 
ontsluiting van één bedrijf naar een primaire weg II. Dat laatste is evenmin gewenst, gelet op het 
snelheidsverschil tussen het oprijdend/afslaand verkeer van/naar de site en het doorgaande verkeer 
op de R4 Oost. Een rechts in – rechts uit oplossing aan de Energiestraat zorgt trouwens voor 
omrijdfactoren op bepaalde bewegingen. Daardoor is deze oplossing niet alleen ongewenst, maar 
tevens nietrobuust. Een Hollands complex daarentegen laat wel alle bewegingen op een directe 
manier en in alle richtingen toe. De spoorlijn kan ongelijkvloers worden gedwarst en de uitwisseling 
met de R4 Oost gebeurt conflictvrij. 
Binnen de werkgroep werd dan ook de keuze gemaakt voor de optie van een volledig Hollands 
complex. Er dient wel duidelijk te worden gesteld dat in kader van het project R4WO een Hollands 
complex wordt voorzien zonder parallelwegen. Bij de verdere uitbouw/reconversie van de terreinen 
aan de westkant is het echter wenselijk – conform vorige analyse – een parallelstructuur (interne 
havenwegenis) uit te bouwen. Bij een reconversie van de terreinen kan het zijn dat er een 
ontsluitingsconcept wordt uitgewerkt waarbij de interne havenwegen op grotere afstand van de R4 
Oost worden aangelegd. Indien deze havenwegen een verbinding realiseren tussen de 
Rodenhuizekaai en de Energiestraat enerzijds en tussen de Energiestraat en de Belgicastraat 
anderzijds, dan kunnen deze ook de rol opnemen van parallelle infrastructuur. Aangezien er op dit 
moment geen zicht is op de verdere ontwikkeling van de haventerreinen aan de westkant van de R4 
Oost, kan er bij de bouw van het complex aan knoop O6bis ook nog geen rekening mee gehouden 
worden. Toekomstige wegenis voor de interne ontsluiting van de haven zal zich dan ook moeten 
inpassen in de i.k.v. het project R4WO reeds gerealiseerde infrastructuur. 
Op microniveau worden het voorkeursconcept voor deze knoop en de uiteindelijke vormgeving verder 
besproken. 
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4 ONTSLUITING GHENT COAL NAAR R4 OOST 

De site van Ghent Coal, aan de westzijde van de R4 Oost gelegen, ontsluit momenteel via een 
rechtstreekse aantakking (rechts in – rechts uit) op de primaire weg. Deze aantakking situeert zich 
halverwege tussen knoop O6bis (Energiestraat) en knoop O7 (Belgicastraat/Skaldenstraat), iets 
zuidelijker t.o.v. de Desteldonkstraat. Bij de herinrichting van de R4 Oost als primaire weg II, zal deze 
aantakking niet meer behouden kunnen blijven. 
 

 
Figuur 118: Huidige ontsluiting Ghent Coal 
 
Er dient daarom gezocht naar een alternatieve ontsluiting en hiervoor werden zeven opties naar voor 
geschoven: 

• Optie A – ontsluiting naar de Energiestraat (knoop O6bis) met aantakking via de noordkant 
(ontsluitingsweg rondom het hoogspanningsstation van Elia); 

• Optie B – ontsluiting naar de Energiestraat (knoop O6bis) met aantakking via de noordkant 
(ontsluitingsweg tussen het hoogspanningsstation van Elia en de Energiestraat); 

• Optie C – ontsluiting naar de Energiestraat (knoop O6bis) met aantakking via de zuidkant 
(doorsnijding loods); 

• Optie D – ontsluiting naar de Belgicastraat (knoop O7); 
• Optie E – ontsluiting via parallelweg naar de Moervaartkaai (knoop O6); 
• Optie F – ontsluiting naar de Energiestraat (knoop O6bis) met aantakking halverwege 

(doorheen loods); 
• Optie G – Ontsluiting naar de Energiestraat (knoop O6bis) met aantakking op de Energiestraat 

nabij R4 tussen grondwal en spoorlijn. 
• Optie H – Ontsluiting naar de Energiestraat (knoop O6bis) met aantakking op de Energiestraat 

nabij R4 aan binnenkant grondwal. 

Uitgangspunt bij alle acht de opties is de keuze voor de ontsluitingsstructuur van het segment O6-O7 
na de werken R4WO en op langere termijn (zie vorig punt variantenonderzoek), en de geplande 
herstructurering van de kruising R4 x Energiestraat tot een Hollands complex als gevolg daarvan (zie 
vorig punt en ook startnota micro voor gedetailleerde beschrijving).  
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4.1.1 Optie A – ontsluiting naar Energiestraat met aantakking via de noordkant 
(rondom hoogspanningsstation Elia) 

In de eerste optie wordt de bestaande ontsluitingsweg parallel aan de R4 doorgetrokken richting 
Energiestraat. De ontsluitingsweg gaat (net als spoorlijn L204) onder de brug van het Hollands 
complex door om vervolgens rond het hoogspanningsstation van Elia te lopen en dan aan te takken 
op de Energiestraat. 
 

 
Figuur 119: Ontsluiting Ghent Coal – optie A 
 
Het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg loopt nabij het hoogspanningsstation en verschillende 
hoogspanningsleidingen (bovengronds en ondergronds) van Elia. Qua luchtlijnen moet vooral 
rekening gehouden worden met de hoogspanningsleidingen die vanuit het westen neerdalen richting 
hoogspanningsstation. Uit onderzoek blijkt dat de benodigde vrije hoogte van 5m70 kan gevonden 
worden over een breedte van 45m vanaf de meest noordwestelijke mast (zie onderstaande figuur). De 
nieuwe ontsluitingsweg kan in die zin ingepast worden. Ten noorden van het hoogspanningsstation 
kruist de weg wel ondergrondse hoogspanningskabels. Deze zullen wellicht te verplaatsen of 
verdiepen zijn.  Ten zuiden van de Energiestraat kunnen de ondergrondse BPO-leiding en de 
hoogspanningsleidingen wellicht behouden blijven bij realisatie van nieuwe wegenis tussen grondwal 
en spoorlijn. 
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Figuur 120: Ontsluiting Ghent Coal – optie A – randvoorwaarden vanuit nutsleidingen en 

bestaande gebouwen 

4.1.2 Optie B – ontsluiting naar Energiestraat met aantakking via de noordkant 
(ontsluitingsweg tussen hoogspanningsstation Elia en Energiestraat) 

In optie B wordt een gelijkaardig traject gevolgd als in optie A: vanaf de hoofdontsluiting met een 
parallelweg richting Energiestraat, waarbij de ontsluitingsweg onder de Energiestraat door gaat. In 
plaats van rond het hoogspanningsstation te gaan, wordt de ontsluitingsweg nu tussen het 
hoogspanningsstation en de Energiestraat in geplaatst. 
 

 

B 

O6bis 

 
Figuur 121: Ontsluiting Ghent Coal – optie B 
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Ook dit tracé van de nieuwe ontsluitingsweg loopt nabij het hoogspanningsstation en verschillende 
hoogspanningsleidingen (bovengronds en ondergronds) van Elia. Qua luchtlijnen is er geen probleem:  
de benodigde vrije hoogte van 5m70 is voorhanden. De nieuwe ontsluitingsweg kruist wel 
ondergrondse hoogspanningskabels. Deze zullen wellicht te verplaatsen of verdiepen zijn.  Ten 
zuiden van de Energiestraat kunnen de ondergrondse BPO-leiding en de hoogspanningsleidingen 
wellicht behouden blijven bij realisatie van nieuwe wegenis tussen grondwal en spoorlijn. 
 

 

Grondwal insnijden : 
keermuurtje + 
hoogspanning 

klein gebouw 
wordt sowieso 
afgebroken 

 
Figuur 122: Ontsluiting Ghent Coal – optie B – randvoorwaarden vanuit nutsleidingen en 

bestaande gebouwen 

4.1.3 Optie C – ontsluiting naar Energiestraat met aantakking via de zuidkant 
(doorsnijding loods) 

Ook in optie C wordt de ontsluitingsweg parallel aan de R4 richting Energiestraat doorgetrokken. De 
aantakking op de Energiestraat zelf gebeurt in deze optie aan de zuidkant, zodat er geen interferentie 
is met de infrastructuur van Elia. Dit veronderstelt evenwel dat een deel van de aanwezige loods ten 
zuiden van de Energiestraat moet afgebroken worden. In deze optie zal ook de grondwal tussen site 
Ghent Coal en spoorlijn L204 moeten ingesneden worden i.f.v. de realisatie van de nieuwe 
ontsluitingsweg. 
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Figuur 123: Ontsluiting Ghent Coal – optie C 
 

 
Figuur 124: Ontsluiting Ghent Coal – optie C – randvoorwaarden vanuit nutsleidingen en 

bestaande gebouwen 

4.1.4 Optie D – ontsluiting naar Belgicastraat (knoop O7) 

In optie D wordt de ontsluiting van Ghent Coal geënt op de Belgicastraat en dus op knoop O7. Vanaf 
de bestaande hoofdontsluitingsweg van de site wordt – eveneens bestaande – interne wegenis 
ingeschakeld ten zuiden van de ontsluitingsweg. Deze interne route loopt over de ontsluitende 
spoorlijn van de site om vervolgens aan te takken op de Belgicastraat, aan de voet van de brug van 
het bestaande Hollands complex. Deze optie vereist optimalisatie van de interne wegenis. Bovendien 
zal al het verkeer naar/van de site over de sporen moeten. 
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Een alternatief zou kunnen zijn om vanaf de bestaande ontsluitingsweg een parallelweg aan de R4 
Oost te realiseren, maar ook dan moet het verkeer over de lokale spoorlijn. 
 

 
Figuur 125: Ontsluiting Ghent Coal – optie D 

4.1.5 Optie E – ontsluiting via parallelweg naar Moervaartkaai (knoop O6) 

Vanaf de huidige ontsluitingsweg wordt langs de R4 Oost een parallelweg gerealiseerd tot aan de 
Moervaartkaai (knoop O6). Deze parallelweg gaat samen met spoorlijn L204 onder het Hollands 
complex aan O6bis door. 
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Figuur 126: Ontsluiting Ghent Coal – optie E 
 
Deze optie geeft geen interferentie met het hoogspanningsstation van Elia of de bestaande loods, 
maar zorgt wel voor omrijdfactoren op bepaalde bewegingen. De verschillende bewegingen en hun 
resp. omrijdroutes worden verduidelijkt in onderstaande figuren: 
 

 
Figuur 127: Ontsluiting Ghent Coal – optie E – 

toekomend verkeer vanuit Gent 

 
Figuur 128: Ontsluiting Ghent Coal – optie E – 

toekomend verkeer vanuit Zelzate 
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Figuur 129: Ontsluiting Ghent Coal – optie E – 

wegrijdend verkeer naar Gent 

 
Figuur 130: Ontsluiting Ghent Coal – optie E – 

wegrijdend verkeer naar Zelzate 
 

4.1.6 Optie F – ontsluiting naar Energiestraat met aantakking halverwege (doorheen 
loods) 

In optie F wordt vanuit de site van Ghent Coal een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd, haaks op de 
Energiestraat en ongeveer recht tegenover de huidige toegang van de Electrabel-site Rodenhuize. Dit 
vergt uiteraard de geheel of gedeeltelijke afbraak van de bestaande loods, maar noodzaakt niet tot de 
realisatie van een nieuwe parallelweg en geeft ook geen interferentie met het hoogspanningsstation 
van Elia. Het vergt anderzijds wel aanpassingen van de interne circulatie en infrastructuur op het 
terrein zelf. 
 

 
Figuur 131: Ontsluiting Ghent Coal – optie F 
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4.1.7 Optie G – Ontsluiting naar Energiestraat met aantakking op Energiestraat nabij 
de R4 aan buitenkant grondwal 

In optie G wordt vanaf de hoofdontsluiting van Ghent Coal een parallelweg voorzien richting 
Energiestraat. Deze parallelweg takt ook aan op de Energiestraat en verzorgt op die manier ook een 
directe ontsluiting naar de R4 Oost. 
 

 
O7 

GHENT COAL 
E 

O6bis 

 
Figuur 132: Ontsluiting Ghent Coal – optie G 
 
De parallelweg wordt ingeplant tussen de spoorlijn L204 en de bestaande grondwal met bomenrij. Om 
de aantakking te kunnen maken met de Energiestraat zal de parallelweg op het eind moeten afbuigen 
en door en op de grondwal worden gelegd (zie onderstaande figuur). Een alternatief zou kunnen zijn 
om de parallelweg volledig op de grondwal in te planten. In dat geval zal de weg in aanloop naar de 
hoofdontsluitingsweg van Ghent Coal naar beneden gebracht moeten worden, en zodoende zal deze 
de grondwal ook doorsnijden. 
 

 
 

Figuur 133: Ontsluiting Ghent Coal – optie G – aantakking op Energiestraat, met parallelweg 

tussen grondwal en spoorlijn 
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In deze variant heeft de parallelweg interferentie met ondergrondse hoogspanningsleidingen. Deze 
zullen dan ook te verplaatsen of te beschermen zijn. Het doorsnijden van de grondwal heeft ook 
consequenties naar infrastructuur (keermuur kant spoor en kleine keermuur kant grondwal). 

4.1.8 Optie H – Ontsluiting naar Energiestraat met aantakking op Energiestraat nabij 
R4 aan binnenkant grondwal 

Optie H is in feite een variant van vorige optie G, met dat verschil dat de nieuwe ontsluitingsweg met 
aantakking op de Energiestraat zich aan de binnenkant van de grondwal bevindt. 
Vanaf de brughelling van de Energiestraat loopt de nieuwe ontsluitingsweg naar de site van Ghent 
Coal. De nieuwe weg ligt op de bestaande verharding (bestaande opslag van kolen) naast de 
grondwal en sluit aan op de huidige ontsluitingsweg. 
 

 
Figuur 134: Ontsluiting Ghent Coal – optie H 
 
De benodigde helling om van de brughelling van de Energiestraat (11,00 TAW) naar de site van 
Ghent Coal (8,80 TAW op de bestaande verharding met opgestapelde kolen) te gaan is 73,30m aan 
een hellingspercentage van 4%. 
Van de Energiestraat tot voorbij de tweede bocht (naar rechts richting site Ghent Coal) is ongeveer 
120m, dus de helling is makkelijk in te passen. Er is tevens mogelijkheid om nog een vlak stuk te 
voorzien aan de aantakking met de Energiestraat i.f.v. opstelruimte voor een vrachtwagen. 
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Figuur 135: Ontsluiting Ghent Coal – optie H – aantakking op Energiestraat, met parallelweg 

aan de binnenkant van de grondwal 

4.1.9 Afweging en conclusie 

Voor de verschillende opties kunnen voor- en nadelen worden opgesomd, evenals een aantal vragen 
of onduidelijkheden. Onderstaande tabel vat deze samen: 
 

 Voordelen Nadelen Vragen/ 
onduidelijkheden 

Optie A ▪ Geen spoor te kruisen. 
▪ Inpasbaar in 

voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7, zowel 
na werken R4WO (var.4) 
als op langere termijn 
(var.5): d.m.v. 
doortrekken parallelweg. 

▪ Grotere of bijkomende 
overspanning van 
Hollands complex → 
duurder; 

▪ Ondergrondse HS-
kabels in grondwal ten 
noorden van Elia 
gebouw: te 
verdiepen/verplaatsen; 

▪ Grondwal kant R4 Oost: 
deel insnijden → 
keermuur; 

▪ Conflict met fietsers op 
Energiestraat bij in- en 
uitdraaien (weliswaar nu 
nog geen fietspad. 

▪ Veiligheidsaspect: 
bijkomend risico voor 
aanrijdingen van 
hoogspanningsinfrastruc
-tuur bij de uitvoering 
van werken en bij het 
voorzien van bijkomende 
weginfrastructuur onder 
kabels en nabij de 
masten.  

▪ Terrein waarin 
ingesneden wordt van 
Electrabel: in GIS 
aangeduid als 
bodemsaneringsproject: 
beperkingen? gebruikt 
als? 

▪ Hoogspanningsleidingen 
+ BPO-leiding onder 
nieuwe wegenis tussen 
spoorlijn en grondwal: 
normaliter kunnen die 
blijven. 
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 Voordelen Nadelen Vragen/ 
onduidelijkheden 

Optie B ▪ Geen spoor te kruisen. 
▪ Beperkte onteigeningen 

nodig van 
Electrabel/Elia. 

▪ Grotere of bijkomende 
overspanning (*) van 
Hollands complex → 
duurder. Gezien de 
bocht in de wegenis 
onder de brug, is die 
bijkomende 
overspanning aanzienlijk 
groot (o.a. i.f.v. 
zichtbaarheid). 

▪ Grondwal kant R4 Oost 
deels in te snijden → 
keermuur; 

▪ Conflict met fietsers op 
Energiestraat bij in- en 
uitdraaien (weliswaar nu 
nog geen fietspad. 

▪ Moeilijk Inpasbaar in 
voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7, zowel 
na werken R4WO (var.4) 
als op langere termijn 
(var.5): kruising 
parallelweg met 
aftakking naar 
Energiestraat ligt te kort 
bij infrastructuur Elia. 

▪ Veiligheidsaspect: 
bijkomend risico voor 
aanrijdingen van 
hoogspanningsinfrastruc
-tuur bij de uitvoering 
van werken en bij het 
voorzien van bijkomende 
weginfrastructuur onder 
kabels en nabij de 
masten. 

▪ Hinder op de 
ontsluitingsweg bij 
vervanging transfo’s e.d. 
in station Elia 
(voertuigen op de 
rijbaan). 

▪ Hoogspanningsleidingen 
+ BPO-leiding onder 
nieuwe wegenis tussen 
spoorlijn en grondwal: 
normaliter kunnen die 
blijven. 

Optie C ▪ Geen spoor te kruisen. 
▪ Inpasbaar in 

voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7 op 
langere termijn (var.5). 

▪ Deel van loods op te 
breken (en onteigenen); 

▪ Grondwal kant R4 Oost: 
deel insnijden → 
keermuur; 

▪ Conflict met fietsers op 
Energiestraat bij in- en 
uitdraaien (weliswaar nu 
nog geen fietspad). 

▪ Hoogspanningsleidingen 
+ BPO-leiding onder 
nieuwe wegenis tussen 
spoorlijn en grondwal: 
normaliter kunnen die 
blijven. 

▪ Inpasbaarheid in 
voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7 na 
werken R4WO (var.4). 
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 Voordelen Nadelen Vragen/ 
onduidelijkheden 

Optie D ▪ Maximaal gebruik 
bestaande wegenis → 
minimale kost i.f.v. 
optimalisatie wegenis 
(tenzij alternatief met 
parallelweg wordt 
gerealiseerd); 

▪ Geen interferenties met 
hoogspanningsstation 
Elia. 

▪ Inpasbaar in 
voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7, zowel 
na werken R4WO (var.4) 
als op langere termijn 
(var.5): d.m.v. 
doortrekken parallelweg. 

▪ Conflictpunt met 
dubbelrichtingsfietspad 
Belgicastraat bij in- en 
uitrijden.  

▪ Verkeer naar/van Ghent 
Coal komt enkel op 
knoop O7 terecht, die nu 
al zwaarder belast is dan 
knoop O6bis. Dit zal de 
doorstroming op O7 
verslechteren. 

▪ Doorsnijding vrijliggend 
terrein (Haven). 

▪ Kruising spoor  
▪ Bij optie alternatieve 

route: aansluiting op 
Energiestraat in te 
werken in grondwal kant 
R4 Oost. 

▪ Kruising sporen (4):  
 intern spoor Ghent 

Coal: nu nog van 
Infrabel. Optie om 
bestaande (niet 
bewaakte) overweg 
als privé ontsluiting 
te voorzien, in 
concessie bij Ghent 
Coal (= eigenaar & 
beheerder); 

 Eventueel is de 
verharding te 
vernieuwen. 

Optie E ▪ Ook ontsluiting van 
havengebieden tussen 
O6bis en O6; 

▪ Bundeling van 
infrastructuren. 

▪ Inpasbaar in 
voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7, zowel 
na werken R4WO (var.4) 
als op langere termijn 
(var.5). Op lange(re) 
termijn moeten wel 
aantakkingen 
gerealiseerd worden met 
de Energiestraat. 

▪ Omrijdfactoren: 
 Van zuid → Ghent 

Coal: ca. 2,3 km 
extra (alternatief: 4,1 
km extra); 

 Van noord → Ghent 
Coal: ca. 2,8 km 
extra (alternatief: 4,6 
km extra); 

 Van Ghent Coal → 
zuid: 2,8 km extra 
(alternatief : 4,6 km 
extra); 

 Van Ghent Coal → 
noord: 0,4 km extra 
(alternatief: 3,4 km 
extra); 

▪ Grotere of bijkomende 
overspanning van 
Hollands complex → 
duurder; 

▪ Grondwal kant R4 Oost: 
deel insnijden → 
keermuur; 

▪ Check vrije hoogtes : 
onder pijpleiding naar 
verwachting voldoende 
(onder Moervaartbrug is 
5m70 gegarandeerd); 

▪ Hoogspanningsleidingen 
onder nieuwe wegenis 
tussen spoorlijn en 
grondwal: normaliter 
kunnen die blijven. 

Optie F ▪ Zeer korte omrijdfactor; 
▪ Optimale 

ontsluitingsstructuur op 
lange termijn (= na 
herstructurering site 
Ghent Coal met andere 
bedrijvigheid). 

▪ Inpasbaar in 
voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7 na 
werken R4WO (var. 4) 
en op langere termijn 
(var.5). 

▪ Deel loods op te breken; 
▪ Conflict met fietsers op 

Energiestraat bij in- en 
uitdraaien (weliswaar 
geen fietspad). 

▪  

▪ Impact op interne 
circulatie Ghent Coal: 
grote wijzigingen nodig 
(bijv. i.f.v. bestaande 
weegbrug)? 
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 Voordelen Nadelen Vragen/ 
onduidelijkheden 

Optie G ▪ Zeer korte omrijdfactor. 
▪ Behoudens het kruispunt 

van de ontsluitingsweg 
met de Energiestraat 
(hier te kort bij de 
westelijke op- en afrit 
gelegen), draagt deze 
oplossing bij tot de 
voorkeursvariant van de 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7 na de 
werken R4WO (var.4) en 
op langere termijn (var.5) 

▪ Drie kruispunten kort na 
elkaar op de 
Energiestraat → mogelijk 
interferentie.  

▪ Korte opstelstrook voor 
linksafslaand verkeer 
naar de parallelweg. 

▪ Conflict met fietsers op 
Energiestraat bij in- en 
uitdraaien (weliswaar nu 
nog geen fietspad). 

▪ Hoogspanningsleidingen 
onder helling (ophoging) 
tussen spoorlijn en 
grondwal: normaliter te 
verplaatsen of te 
beschermen? 

Optie H ▪ Zeer korte omrijdfactor. 
▪ Maximaal gebruik 

bestaande verharding → 
minimale kost i.f.v. 
optimalisatie wegenis; 

▪ Geen interferenties met 
hoogspanningsstation 
Elia. 

▪ Loods wordt gevrijwaard. 
▪ Geen interferentie met 

grondwal of 
nutsleidingen. 

▪ Inpasbaar in 
voorkeursvariant 
ontsluitingsstructuur voor 
segment O6-O7 na 
werken R4WO (var.4) en 
op langere termijn 
(var.5). 

▪ Positieve impact op vlak 
van geluid- en stofhinder 
naar de omgeving (kern 
Desteldonk) toe. 

▪ Conflict met fietsers op 
Energiestraat bij in- en 
uitdraaien (weliswaar nu 
nog geen fietspad). 

 

Tabel 16: Afwegingstabel opties ontsluiting Ghent Coal 
 
Conclusie: 
Alle opties hebben nadelen of zijn afhankelijk van een aantal randvoorwaarden: 

• Optie A vrijwaart de loods ten zuiden van de Energiestraat, maar is afhankelijk van de eisen 
van Elia t.a.v. het hoogspanningsstation en de hoogspanningslijnen. De onderdoorgang vergt 
ook een langer brugdek, wat een meerkost betekent. 

• Optie B vrijwaart eveneens de loods en de gebouwen van Elia (het kleine gebouw het kortst 
bij de Energiestraat wordt sowieso afgebroken), maar vergt een aanzienlijk langer brugdek. 
Dat maakt de oplossing meteen al duurder. Op lange termijn (na herstructurering Ghent Coal) 
is dit bovendien geen optimale ontsluiting. 

• Optie C ontziet de infrastructuur van Elia, maar vergt de gedeeltelijke afbraak van de loods. 
Dat laatste blijkt moeilijk te liggen voor de bedrijvigheid in de haven en zou ook een te grote 
ruimte in havengebied innemen. 

• Optie D is in die zin interessanter dan opties A, B en C (geen interferentie met Elia of de 
loods), maar de weg zou dan wel door nog te ontwikkelen haventerreinen lopen. In die zin legt 
dat ook beperkingen op aan de potentiële invulling. De ontsluitingsweg zou tevens voor extra 
gebruik van de bestaande (interne) spooroverweg zorgen en een belangrijke impact hebben 
op het intern functioneren van de huidige site van Ghent Coal. Bovendien wordt het vanuit de 
haven minder wenselijk geacht om de ontsluiting te enten op knoop O7. Deze zal volgens de 
haven immers zwaarder belast blijven dan de nog te realiseren knoop O6bis. 
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• Optie E vergt soms belangrijke omrijdfactoren (afhankelijk van de relatie) voor verkeer naar of 
van Ghent Coal, maar ontziet dan weer het hoogspanningsstation en de loods. De oplossing 
vergt wel een langer brugdek op de Energiestraat en heel wat extra (parallelle) wegenis, en 
dus een hogere kost. 

• Optie F biedt op langere termijn – d.i. wanneer de zone Ghent Coal wordt geherstructureerd 
en een andere invulling met andere bedrijvigheid krijgt – een eenduidige en optimale 
ontsluitingsstructuur, maar vergt geheel of gedeeltelijke afbraak van de loods. In de huidige 
situatie heeft deze oplossing bovendien een grote impact op (het intern functioneren van) de 
site van Ghent Coal. 

• Optie G ontziet de hoogspanningsinfrastructuur en de loods, maar vergt wel doorsnijding van 
de bestaande grondwal en dus de nodige keermuren. Bovendien komt de nieuwe aantakking 
op de Energiestraat zeer kort te liggen bij de kruising met de westelijke op- en afrit van het 
nieuwe Hollands complex. Daardoor mag er interferentie verwacht worden tussen beide 
kruispunten, met mogelijk een slechte verkeersafwikkeling tot gevolg. 

• Optie H heeft dezelfde voordelen als optie G, maar is bovendien kostenefficiënt (maximaal 
gebruik bestaande verharding) en de infrastructuur wordt gebufferd (geluid en stof) door de 
grondwal (minimale impact op Desteldonk aan de overzijde). De aantakking op de 
Energiestraat ligt ook verder van de westelijke op- en afrit, waardoor de kans op interferentie 
een stuk kleiner is. 

Rekening houdend met de resultaten van het variantenonderzoek voor het segment O6-O7, waarbij 
variant 4 (Hollands complex aan O6bis) en variant 5 (Hollands complex + parallelweg Rodenhuizekaai 
– Belgicastraat) als meest robuuste oplossing werden gezien resp. na de werken R4WO en op 
lange(re) termijn, zijn voor de ontsluiting van Ghent Coal verschillende opties mogelijk. 
Na de werken R4WO (variant 4 voor O6-O7) en zonder reconversie van de zone Ghent Coal, zijn in 
principe alle opties, m.u.v. B (krappe bochtstralen) en F (niet inpasbaar op huidig terrein Ghent Coal), 
in te passen in de infrastructuur op mesoniveau. De meeste van de overgebleven opties hebben 
evenwel bijkomende nadelen/knelpunten, m.n. opties A (grotere kost door langere brug, risico’s door 
nabijheid hoogspanningsinfrastructuur, onzekerheid voor toekomstige inpassing), C (doorsnijding 
loods), D (doorsnijding vrijliggende haventerreinen, kruising interne spoorlijn, impact op intern 
functioneren Ghent Coal), E (meerkost door langere brug en extra parallelweg, omrijdfactoren en 
gebruik kadewegen) en G (slechte verkeersafwikkeling door nabijheid Hollands complex). Optie H 
scoort het best qua inpasbaarheid bij de oplossing voor het segment O6-O7 na de werken R4WO. 
Deze optie vergt de minste kosten en heeft beperkte impact op (het functioneren van) de bestaande 
terreinen van Ghent Coal. Op langere termijn (variant 5 voor O6-O7) en na reconversie zone Ghent 
Coal zouden meerdere opties ingepast kunnen worden in de infrastructuur op mesoniveau. Opties 
waarbij reeds een stuk parallelweg wordt voorzien, m.n. opties A, C, E, G en H, hebben in die zin een 
voordeel. Gelet op de reeds eerder opgesomde voor- en nadelen per optie, scoort optie H ook hier 
beter dan A, C, E en G (minste kost, geen/beperkte interferentie met Hollands complex, geen impact 
op intern functioneren haventerreinen).  
 
Besluit: 
Rekening houdend met de oplossingen voor segment O6-O7 na de werken R4WO (var.4) en op 
langere termijn (var.5), geniet optie H de voorkeur. Deze optie vergt beperkte ingrepen en heeft ook 
de minste impact op de terreinen van Ghent Coal. De impact op de omgeving (kern Desteldonk) is 
eerder positief in termen van geluid en stof. De kans op interferentie tussen de aantakking van de 
nieuwe ontsluiting op de Energiestraat en de westelijke op- en afrit van het Hollands complex is 
beperkt. Deze optie laat ook alle mogelijkheden open naar de toekomst toe  
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5 VARIANTEN KNOOP O7BIS EN ONTSLUITING TANKSTATIONS 

5.1 VARIANTEN VOOR KNOOP O7BIS 

Momenteel takt de Piratenstraat met een rechts in – rechts uit aan op de R4. In het Raamplan, en 
later ook in de Rooilijnenstudie, werd voorgesteld om de Piratenstraat met een brug over de R4 te 
leiden. Er zou geen uitwisseling mogelijk zijn met de primaire weg. In kader van de optimalisatiestudie 
voor het project R4WO werd deze oplossing afgewogen tegenover het behoud van een rechts in – 
rechts uit 

5.1.1 Rechts in – rechts uit 

Bij behoud en optimalisatie van de bestaande rechts in – rechts uit, blijven de huidige bewegingen 
tussen R4 en Piratenstraat mogelijk. Rekening houdend met de oplossing voor knoop O8, waarbij 
Wittewalle middels een rechts in – rechts uit aantakt op de oprit van knoop O8 naar de R4 Oost 
richting Zelzate, zal moeten nagegaan worden of een rechts in – rechts uit op de R4 kan behouden 
blijven, dan wel dat deze ontsluitingsvorm moet aantakken op een parallelweg. 
 

 
Figuur 136: Knoop O7bis – optie rechts in – rechts uit 
 
Onderstaande figuren verduidelijken de bewegingen die mogelijk zijn/blijven bij deze optie: 
 

 
Figuur 137: Knoop O7bis – optie rechts in – 

rechts uit – toekomend verkeer uit Gent 
 

 
Figuur 138: Knoop O7bis – optie rechts in – 

rechts uit – toekomend verkeer uit Zelzate 
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Figuur 139: Knoop O7bis – optie rechts in – 

rechts uit – wegrijdend verkeer naar Gent 
 

 
Figuur 140: Knoop O7bis – optie rechts in – 

rechts uit – wegrijdend verkeer naar Zelzate 
 

 
Figuur 141: Knoop O7bis – optie rechts in – 

rechts uit – intern verkeer west → oost 
 

 
Figuur 142: Knoop O7bis – optie rechts in – 

rechts uit – intern verkeer oost → west 
 

Voor een aantal bewegingen biedt de rechts in – rechts uit oplossing een makkelijke bereikbaarheid of 
ontsluiting (bvb. van Gent naar Skaldenpark of van zuidelijk deel van Skaldenpark naar Zelzate), in 
andere gevallen moet gebruik gemaakt worden van de knopen O7 en O8 en zijn er omrijdfactoren. De 
route in de ene richting is m.a.w. niet noodzakelijk gelijk aan de route in de andere richting. 
De oplossing is als interne verbinding enkel interessant van west naar oost. Omgekeerd moet sowieso 
knoop O7 gebruikt worden. 

5.1.2 Brug over R4 zonder uitwisseling 

Deze oplossing faciliteert de interne verkeersstromen tussen de havenactiviteiten aan de westzijde 
van de R4, en de bedrijvigheid aan de oostzijde van de primaire weg. Aan de westkant zitten een 
aantal autoproducenten (Volvo, Honda, …), terwijl aan de oostkant een aantal toeleveranciers zitten. 
Het verkeer dat deze brug gebruikt dient de knopen O7 en O8 niet te belasten, waardoor het totale 
ontsluitingsconcept ook robuuster wordt. De brug zal bovendien verbonden worden met de nieuwe 
ontsluitingsweg die vanaf knoop O8 richting Imsakkerlaan loopt. Op die manier blijft er ook voor 
hulpdiensten (voornamelijk komende uit de richting van Gent) een alternatieve toegang tot het 
Skaldenpark ingeval er door calamiteiten een probleem zou zijn met knoop O7. 
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Figuur 143: O7bis – brug over R4 
 
De gevolgen voor de verkeersstromen worden verduidelijkt in onderstaande figuren: 
 

 
Figuur 144: Knoop O7bis – optie brug – 

toekomend verkeer uit Gent 
 

 
Figuur 145: Knoop O7bis – optie brug – 

toekomend verkeer uit Zelzate 
 

 
Figuur 146: Knoop O7bis – optie brug – 

wegrijdend verkeer naar Gent 
 

 
Figuur 147: Knoop O7bis – optie brug – 

wegrijdend verkeer naar Zelzate 
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Figuur 148: Knoop O7bis – optie brug – intern 

verkeer west → oost 
 

 
Figuur 149: Knoop O7bis – optie brug – intern 

verkeer oost → west 
 

Met deze optie wordt een eenduidige ontsluitingsstructuur uitgewerkt, waarbij zowel voor toekomend 
als wegrijdend verkeer de knopen O7 en O8 worden gebruikt. De verbinding tussen de Piratenstraat, 
over de nieuwe brug, tot de nieuwe ontsluitingsweg die aantakt op de Imsakkerlaan kan in beide 
richtingen als alternatieve ontsluiting worden gebruikt tussen O8 en het Skaldenpark. 
Ook voor de interne ontsluitingen ontstaat een duidelijk systeem: in het noorden via knoop O7 en in 
het zuiden via de nieuwe Piratenbrug. Via de R4 blijft een alternatieve verbinding tussen O7 en O8 
uiteraard mogelijk. 
De nieuwe brug zal interhavenverkeer mogelijk maken. Verschillende types interhavenverkeer hebben 
immers geen normale nummerplaat en mogen enkel binnen haventerreinen rijden. De nieuwe brug 
kan als havendomein gemarkeerd worden, waardoor geen afzonderlijke transporten moeten 
goedgekeurd (en gecontroleerd) worden over de R4 Oost. Tegelijkertijd kan de brug aan knoop O7, 
die nu als havendomein is ingetekend, ontlast worden van dat interhavenverkeer. 
De brug biedt trouwens ook mogelijkheden om fietsers de R4 Oost te laten kruisen. 

5.1.3 Conclusie 

De brug-oplossing wordt door de werkgroep als voorkeur geduid: 
• Het faciliteert de interne verkeersstromen tussen de havenactiviteiten aan de westzijde van de 

R4, en de bedrijvigheid aan de oostzijde van de primaire weg 
• Het robuuster netwerk (intern verkeer belast niet langer knopen O7 en O8, alternatief voor 

hulpdiensten) en de extra mogelijkheden bij calamiteiten; 
• De duidelijke en eenduidige ontsluitingsstructuur (O7 en O8 voor bereikbaarheid beide zijden 

R4, brug voor intern verkeer). 

Aandachtspunt: 
• De nieuwe brug biedt mogelijkheden om ook de fietsers de R4 Oost te laten kruisen. Op de 

brug worden daarom best fietspaden voorzien. Op die manier kan aangetakt worden op de 
fietsinfrastructuur die in het ontwerp voor O8 is voorzien aan de westzijde van de R4 Oost. 
Tevens kan de koppeling gemaakt worden met het fietspad langs de Piratenstraat en het 
daaraan gekoppelde lokale fietsnetwerk. 

De verdere uitwerking van de voorkeursoplossing zal gebeuren in de desbetreffende startnota op 
microniveau. 

5.2 ONTSLUITING TANKSTATIONS 

Tegelijkertijd met de keuze voor een brug of niet, moest ook een afweging gemaakt worden tussen 
mogelijke ontsluitingsconcepten voor de tankstations aan knoop O7bis (Texaco ten noorden van de 
Piratenstraat) en G&V ten zuiden van de Piratenstraat). Uitgangspunt daarbij is dat beide tankstations 
voor hun ontsluiting georiënteerd zullen worden naar de R4 Oost en niet naar de Piratenstraat. In de 
vergunning van G&V is reeds opgenomen dat bij aanpassingen aan de Piratenstraat enkel toegang 
mogelijk zal zijn vanaf de R4 Oost. 
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Bovendien is het door de realisatie van de brug technisch onmogelijk om een degelijke ontsluiting te 
voorzien vanaf de Piratenstraat. 
 
In grote lijnen kunnen daarom voor de ontsluiting van de tankstations twee oplossingen naar voor 
worden geschoven: 

• Een rechtstreeks ontsluiting op de R4 via rechts in – rechts uit; 
• Realisatie van een ventweg, waarop de tankstations aantakken. 

Door de korte afstand tussen beide tankstations zullen aparte aansluitingen met rechts in – rechts uit 
met elkaar conflicteren (de uitrit van het zuidelijke tankstation kruist de inrit naar het noordelijke 
tankstation). Bovendien worden nieuwe rechtstreekse toegangen van bedrijven op de primaire weg 
niet toegestaan. 
Om beide tankstations op een veilige manier te ontsluiten is m.a.w. sowieso een rangeerbaan of 
parallelweg nodig. Voor de afrit van de R4 naar de rangeerbaan is een lengte van 200m nodig, voor 
de oprit van de rangeerbaan naar de R4 zo’n 290m. De rangeerbaan zelf dient rekening te houden 
met een zone waarop snelheid kan afgebouwd worden i.f.v. de toegang tot het eerste tankstation. Het 
concept van een rangeerbaan/parallelweg kan zowel toegepast worden bij een oplossing met een 
brug, als bij een oplossing zonder een brug. Bij de oplossing zonder brug, takt de Piratenstraat ook 
aan op de rangeerbaan. 
 

 
Figuur 150: Ontsluiting tankstations via 

rangeerbaan bij brugoplossing voor O7bis 
 

 
Figuur 151: Ontsluiting tankstations via 

rangeerbaan bij rechts in – rechts uit 

oplossing voor O7bis 
 
Dit concept met rangeerbaan moet evenwel afgestemd worden op het ontwerp dat voor knoop O8 – 
en vooral de ontsluiting/verknoping van Wittewalle daarbij – werd uitgetekend. Het ontwerp voorziet 
namelijk een oprit naar de R4 richting Zelzate, die tot voorbij Wittewalle wordt doorgetrokken. Op die 
manier kan Wittewalle met een rechts in – rechts uit hierop aantakken. Na de aansluiting van 
Wittewalle takt de oprit aan op de R4. 
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Figuur 152: Ontwerp knoop O8 
 
Het laatste gedeelte van de oprit naar de R4 vanaf Wittewalle tot het einde van de invoeging 
(puntstuk) is volgens het ontwerp 250m lang. Tussen het einde van de invoeging en de toegang tot 
tankstation G&V is ongeveer 30m. Indien een afrit wordt voorzien i.f.v. de bereikbaarheid van de 
tankstations, dan zal deze 200m lang moeten zijn om veilig te kunnen uitvoegen en afrijden. 
Bovendien moet nog een extra zone worden voorzien om snelheid te kunnen afbouwen i.f.v. de 
toegang tot het eerste tankstation. Deze uitloopzone wordt best geïntegreerd in de 
rangeerbaan/parallelweg. 
Wanneer de benodigde infrastructuur voor de ontsluiting van de tankstations (afrit + uitloopzone + 
rangeerbaan) wordt uitgezet tegenover de voorziene opritinfrastructuur i.k.v. knoop O8, dan blijkt dat 
beide met elkaar conflicteren. 
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Figuur 153: Conflict bij combinatie oplossing knoop O8 met rangeerbaan tankstations 
 
Om dit knelpunt op te lossen kunnen volgende oplossingsvarianten naar voor worden geschoven: 

5.2.1 Variant 1 – Doortrekken van de oprit van O8 naar de R4 tot voorbij de 
tankstations: 

Het concept omvat: 
• Parallelweg tussen O8 en uitrit Texaco (noordelijk tankstation); 
• Schrappen van de oprit vanaf Wittewalle; 
• Vanaf Texaco: oprit naar de R4; 
• Behoud van de afrit van de R4 (komende van Gent) naar O7. 
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Figuur 154: Concept ontsluiting tankstations – variant 1 
 

Voordelen van dit concept: 
• Verkeer van Oostakker en tankstations kan na Texaco de R4 oprijden. 

Nadelen van dit concept: 
• Kortere tussenafstand tussen de oprit van O8 en de afrit van O7 (± 550m); 
• Verkeer van O8 naar Zelzate belast de parallelweg 
• Tankstations en Oostakker zijn enkel bereikbaar vanaf O8. 

5.2.2 Variant 2 – Doortrekken van de oprit van O8 naar de R4 tot voorbij de 
tankstations, met extra afrit van R4 naar rangeerbaan voor de tankstations: 

Het concept omvat: 
• Parallelweg tussen O8 en uitrit Texaco (noordelijk tankstation); 
• Extra oprit van O8 naar de R4 (richting Zelzate); 
• Schrappen van de oprit vanaf Wittewalle; 
• Vanaf Texaco: oprit naar de R4; 
• Behoud van de afrit van de R4 (komende van Gent) naar O7. 
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Figuur 155: Concept ontsluiting tankstations – variant 2 

 
Voordelen van dit concept: 

• Verkeer van O8 naar Zelzate belast de parallelweg niet; 
• Verkeer van Oostakker en de tankstations kan na Texaco de R4 oprijden. 

Nadelen van dit concept: 
• Kortere tussenafstand tussen de oprit van O8 en de afrit van O7 (± 550m); 
• Tankstations en Oostakker zijn enkel bereikbaar vanaf O8 

5.2.3 Variant 3 – Doortrekken van de oprit van O8 naar de R4 tot voorbij de 
tankstations, met weefvak tussen O8 en de tankstations: 

Het concept omvat: 
• Parallelweg tussen O8 en de uitrit van Texaco; 
• Oprit vanaf Wittewalle vervangen door een weefvak, met uitloopzone i.f.v snelheidsafbouw; 
• Vanaf Texaco: oprit naar de R4; 
• Behoud van de afrit van R4 (komende van Gent) naar O7; 
• Aparte in- en uitvoegstrook voor Wittewalle, verkeer van Wittewalle richting R4 moet tot 

Texaco rijden. 
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Figuur 156: Concept ontsluiting tankstations – variant 3 

 
Voordelen van dit concept: 

• Verkeer van O8 naar Zelzate belast de parallelweg niet meer dan in de variant uit de 
Rooilijnenstudie; 

• Tankstations zijn bereikbaar vanaf de R4 (via het weefvak); 
• Verkeer van Oostakker kan de R4 oprijden via het weefvak en moet niet doorrijden tot voorbij 

de tankstations; 
• Verkeer van de tankstations kan na Texaco de R4 oprijden. 

Nadelen van dit concept: 
• Kortere tussenafstand tussen de oprit van O8 en de afrit van O7 (± 550m); 
• Verkeer van Wittewalle richting R4 moet doorrijden tot Texaco; 
• Oostakker is enkel bereikbaar vanaf O8. 
• Benodigd dwarsprofiel met 2x2 voor R4 + parallelweg + aparte in- en uitvoegstrook voor 

Wittewalle mogelijk ruimtelijk niet inpasbaar. 

5.2.4 Conclusie  

De werkgroep en iGBC zijn voorstander van variant 3, op voorwaarde dat deze ruimtelijk inpasbaar is. 
Dit moet op microniveau (in de desbetreffende startnota) verder onderzocht worden. De ontsluiting 
van de tankstations kan in deze variant rechtstreeks vanop de R4 Oost gebeuren, zonder de op- en 
afrit van O8 te belasten. Anderzijds hoeft verkeer komende van O8 en Oostakker ook niet langs de 
tankstations te rijden om de R4 te kunnen bereiken. 
Indien uit verder onderzoek op microniveau blijkt dat variant 3 ruimtelijk niet inpasbaar is, zal 
geopteerd worden voor variant 1, waarbij de tankstations enkel bereikbaar worden via knoop O8.  
 
 
Als aandachtspunt wordt meegegeven dat één gecombineerde in- en uitrit per tankstation voldoende 
is. Er moet waar nodig ook rekening gehouden worden met noodsituaties (bereikbaarheid voor 
brandweer). 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 163 | 201 

 

6 LENGTEPROFIEL R4 OOST 

Het lengteprofiel van de R4 Oost blijft grotendeels behouden. De belangrijkste aanpassingen 
gebeuren aan het segment tussen de A11/E34/N9 en de Nederlandse grens enerzijds en t.h.v. knoop 
O4bis (Arcelor Mittal). 
Een ontwerpsnelheid van 100 km/u betekent volgens de vigerende richtlijnen een hellingspercentage 
van 4% voor doorgaand verkeer op de R4. Deze percentages kunnen waar nodig toegepast worden. 

6.1 GEDEELTE PRIMAIRE WEG I TUSSEN DE NEDERLANDSE GRENS EN DE 
A11/E34/N49 

Er wordt geopteerd om de R4 van voor knoop O1 (Kanaalstraat/Leegstraat) tot voorbij de knoop O2 
(Rijkswachtlaan/Akker) verdiept in een sleuf aan te leggen, zodat de lokale verbindingen op 
maaiveldniveau over de R4 kunnen gaan. Tussen de knopen O1 en O2 wordt de R4 half verdiept (op 
niveau -0,5) in sleuf gerealiseerd, zodat kortere op- en afritten noodzakelijk zijn. 
Onderstaande lengteprofiel geeft weer hoe de R4 Oost er zou kunnen uitzien na het realiseren van 
het project R4WO, rekening houdend met een hellingspercentage van 4%. 
 

 
Figuur 157: Schematisch lengteprofiel R4 Oost tussen O1 en O3 
 
De voorkeursoplossing voor O1-O2-O3 wordt op microniveau verder verfijnd. Onder meer de 
inplanting van de geplande doortrekking van spoorlijn L204 is een belangrijke randvoorwaarde in de 
uitwerking van de oplossing voor het segment tussen O1 en O3. 

6.2 R4 OOST T.H.V. KNOOP O4BIS (ARCELOR MITTAL) 

Ten zuiden van de hoofdtoegang van Arcelor Mittal (en ten westen van de R4) ligt een sporenbundel 
op het einde van de huidige spoorlijn L204. Vanaf deze sporenbundel loopt een aftakking over de R4 
Oost in de richting van de voormalige spoorlijn naar Moerbeke (vroegere lijn Zelzate – Sint-Gillis-
Waas). Deze aftakking zou ingeschakeld worden om de lijn L2014 door te trekken in de richting van 
de Axelse vlakte in Nederland. 
Daardoor dient een ongelijkvloerse kruising te worden voorzien met de R4. Aangezien het zeer 
moeilijk is om de goederenspoorlijn in een tunnel of met een brug onder/over de R4 te laten gaan (dit 
vergt een hellingspercentage van 0,019% op de spoorlijn), zal de R4 in ophoging over de spoorlijn 
worden geleid. Hierbij zal bij de R4 ook een hellingspercentage van max. 4% worden toegepast. 
Deze ophoging vormt op zich geen probleem in het lengteprofiel, al zijn er voor de inpassing aan de 
noordzijde minder vrijheden door de nabijheid van knoop O4 (rotonde Cosmos). 
 

 
Figuur 158: Schematisch lengteprofiel R4 Oost ter hoogte van O4bis 
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De varianten voor knoop O4bis worden op microniveau verder besproken. Van zodra het 
voorkeursconcept duidelijk is, kan ook bepaald worden waar de hellingen zullen beginnen/eindigen. 

6.3 R4 OOST TUSSEN KNOOP O4BIS EN O9 

Op dit stuk blijft de R4 Oost op maaiveldniveau liggen. Ter hoogte van de weerhouden knopen gaan 
de dwarsverbindingen voor gemotoriseerd verkeer over de R4 Oost. Wat de fietsverbinding aan O5bis 
betreft zal op microniveau worden onderzocht of een fietstunnel, dan wel een fietsbrug wordt 
weerhouden. 

7 INRICHTINGSPRINCIPES EN INPASSING FIETSSNELWEG 

De R4 Oost werd aangeduid als fietssnelweg en delen van de R4 Oost werden geselecteerd als 
onderdeel van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Recent werd de R4 Oost door de 
provincie Oost-Vlaanderen in het Raamplan Fiets (versie november 2015) geselecteerd als 
hoofdfietsroute tussen knoop O4bis (rotonde Cosmos) en Slotendries. 
De R4 Oost is evenwel nog niet uitgebouwd als hoofdfietsroute of fietssnelweg. Bepaalde segmenten 
van de primaire weg beschikken weliswaar over langsliggende fietsvoorzieningen, doch deze zijn 
veelal onvoldoende breed en onvoldoende beveiligd (niet verhoogd, niet afgeschermd van de rijbaan). 
In kader van het project R4WO is het de bedoeling om de hoofdfietsroute langs de R4 Oost volledig 
uit te bouwen. Deze realisatie zal rekening moeten houden met de infrastructurele aanpassingen van 
de knopen op de R4 Oost. Tussen Cosmos (knoop O4) en Arcelor Mittal (knoop O4bis) komt de 
fietssnelweg aan de westkant te liggen, met aansluiting naar het bestaande fietspad tussen de R4O 
en IP Rosteyne. Tussen Arcelor Mittal en de Piratenstraat (knoop O7bis) aan de oostzijde, en vanaf 
de Piratenstraat zal de fietssnelweg terug aan de westkant worden gelegd. Op die manier kan 
aangesloten worden op het bestaande (recente) fietspad vanaf O8 (Langerbruggestraat) richting 
Slotendries. 
 
Er wordt voor de fietssnelweg gestreefd naar een breedte van 3m. Bij medegebruik door 
landbouwvoertuigen wordt naar 4m gegaan. Dit laatste is evenwel niet relevant voor de R4 Oost. Hier 
wordt een nieuwe infrastructuur gerealiseerd waarbij als uitgangspunt gesteld wordt dat medegebruik 
niet wenselijk is. In die zin zijn mogelijks bijkomende ingrepen te voorzien i.f.v. het landbouwverkeer. 
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7.1 ALGEMENE INRICHTINGSPRINCIPES 

7.1.1 Richtlijnen fietssnelwegen uit Vademecum fietsvoorzieningen 

zie ook startnota – mesoniveau R4 West 
 
 Te hanteren principe 
Ontwerpsnelheid en boogstralen 
fietssnelweg 

30 km/u – 35m 

Ontwerpsnelheid en boogstralen 
aantakkende fietspaden 

20 km/u – 15m 

Breedte fietssnelweg Minimaal 3m bij beperkte intensiteiten, 4m bij hoge 
fietsintensiteiten (zie onderstaande figuur) 

Materiaalgebruik Voorkeur voor asfalt 
Hellingspercentages Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogteverschil 

(maximaal 1/5de van het hoogteverschil)10 
Vormgeving bij kruisende wegen Zie onderstaande tabel. 

Tabel 17: Richtlijnen vademecum fietsvoorziening m.b.t. fietssnelwegen (bron: vademecum 

Fietsvoorzieningen maart 2014) 
 

 
Figuur 159: Maatgevend gebruik fietssnelweg (bron: vademecum Fietsvoorzieningen maart 

2014) 
 

                                                      
10 Bij een hoogteverschil van 4m betekent dit een hellingspercentage van 1/40ste tot 1/20ste oftewel 
2,5% tot 5%, bij een hoogteverschil van 7m betekent dit een hellingspercentage van 1/70ste tot 1/35ste 
oftwel 1,4% tot 2,8%. 
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Tabel 18: Afwegingstabel vormgeving kruising fietssnelweg met wegenis (bron: Vademecum 

Fietsvoorzieningen maart 2014) 

7.1.2 Na te streven inrichtingsprincipes hoofdroutes/fietssnelwegen 

zie ook startnota – macroniveau  
 
Vorige paragraaf bespreekt wat volgt uit het vademecum fietsvoorzieningen. Enkele zaken worden 
anders geïnterpreteerd om tegemoet te komen aan omrijdfactoren, ruimtelijke inpasbaarheid en 
dergelijke.  
 
Er wordt voorgesteld onderstaande inrichtingsprincipes te hanteren voor hoofdroutes/fietssnelwegen: 
 
 Te hanteren principe Afwijking t.o.v. 

vademecum 
Ontwerpsnelheid en 
boogstralen 
fietssnelweg 

30 km/u - 35m  Conform vademecum 
fietsvoorzieningen 

Ontwerpsnelheid en 
boogstralen 
aantakkende 
fietspaden van een 
fietssnelweg 

20 km/u – 15m  conform vademecum 
fietsvoorzieningen 

Breedte fietssnelweg Breedte van minimaal 3m (een breedte van 4m mag 
door de Deelnemer voorgesteld worden en zal positief 
beoordeeld worden). 
Medegebruik door landbouwverkeer wordt niet 
toegestaan. 
De gerealiseerde delen van de fietssnelweg blijven 
behouden, ook al zijn deze 3m (of minder). 

Minimumgrenzen 
worden in rekening 
gebracht. 
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 Te hanteren principe Afwijking t.o.v. 
vademecum 

Materiaalgebruik Behoud bestaande toestand waar mogelijk (zowel 
delen in asfalt als delen in cementbeton), op nieuwe 
delen wordt asfalt nagestreefd. 

Conform vademecum 
fietsvoorzieningen 

Hellingspercentages De formule “Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de 
van het hoogte verschil (maximaal 1/5de van het 
hoogteverschil)” blijft deels behouden.  
Er wordt echter voorgesteld deze af te toppen met 
ondergrens (3%) en bovengrens (4%). Bij een 
hoogteverschil hoger dan 5m wordt een rustplateau 
van 25 m voorzien. Waar fietsinfrastructuur 
samengaat met de wegenis moet bekeken worden of 
dit rustplateau inpasbaar is en kan hier eventueel van 
afgeweken worden. 

Er wordt een 
ondergrens en 
bovengrens bepaald 
om lange hellingen te 
vermijden. 

Vormgeving bij 
kruisende wegen 

• Primaire wegen worden ongelijkvloers gedwarst. 
Op de R4 Oost zelf gebeurt dat t.h.v. knoop O4bis 
(fietssnelweg wordt van west naar oost gebracht) 
en t.h.v. knoop O7bis (de fietssnelweg wordt 
opnieuw van oost naar west gebracht – zie ook 
verder). T.h.v. knoop O9 zal de fietssnelweg ten 
westen van de kruising voor gemotoriseerd 
verkeer lopen en dus geen wegenis moeten 
dwarsen. 

• Secundaire wegen (N449 – Gebroeders 
Nautslaan) en lokale wegen type I: ongelijkvloerse 
kruising; 

• Lokale wegen type II: vademecum schrijft 
gelijkgrondse kruising voor, het is het wensbeeld 
van de actoren hier echter ambitieuzer mee om te 
gaan: er wordt gestreefd naar een ongelijkvloerse 
kruising. Wanneer dit ruimtelijk niet inpasbaar is, 
kan een gelijkgrondse kruising overwogen 
worden.  
Volgende wegen, die de R4 Oost kruisen, werden 
als lokale wegen II aangeduid in de 
desbetreffende mobiliteitsplannen: 

o De route Karel Bauwensstraat – 
Barkstraat – Schuitstraat: na het afsluiten 
van de Smishoekstraat i.k.v. het 
omvormen van knoop O5bis tot 
fietskruising, wordt de ontsluiting van Sint-
Kruis-Winkel geënt op de nieuwe knoop 
O5. De as Karel Bauwensstraat – 
Barkstraat – Schuitstraat zal de 
ontsluitingsfunctie van de Smishoekstraat 
– G. De Baetsplein overnemen; 

o De as Moervaartkaai – Moervaartstraat – 
Oudetragel, waarlangs ook een 
hoofdfietsroute ligt; 

o De Langerbruggestraat – Pijphoekstraat – 
Oostakker Dorp – Gentstraat. 

Concreet voor de kruisingen betekent dit het 
volgende: 

o O5 – Moervaart Noord: de nieuwe knoop 
wordt ongelijkvloers gerealiseerd, met de 
R4 Oost op maaiveldniveau. De 
fietssnelweg zal m.a.w. ook op 

Wat betreft 
ongelijkvloerse 
kruisingen, 
ambitieuzer dan het 
fietsvademecum. 
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 Te hanteren principe Afwijking t.o.v. 
vademecum 

maaiveldniveau worden gehouden. 
o O6 – Moervaart: de Moervaartkaai gaat 

onder de R4 door. De kruising van de 
fietssnelweg met de Moervaartkaai zal op 
microniveau verder worden onderzocht. 

o O8 – Langerbruggestraat: de knoop wordt 
ongelijkvloers uitgevoerd met de R4 Oost 
op maaiveldniveau. De fietssnelweg wordt 
naar boven geleid om het spoor te 
kunnen kruisen. Op een aantal locaties 
kruist de fietssnelweg het lokale 
wegennet gelijkvloers (toegang Volvo, 
bypass Volvo). 

• Lokale wegen type III: vademecum schrijft een 
gelijkgrondse kruising voor, maar ook hier wordt 
een ambitieuzer wensbeeld vooropgesteld. De 
meeste van deze kruisende wegen verknopen ook 
met de R4 Oost d.m.v. op- en afritten. Deze 
wegen worden ook (sterk) gebruikt door 
vrachtverkeer. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 
werd dan ook gekozen om de kruisingen met de 
fietssnelweg ongelijkvloers te maken: 

o O6 – Moervaart: de Rodenhuizekaai aan 
de zuidzijde van de Moervaart loopt onder 
de R4 door. De kruising van de 
fietssnelweg met de Rodenhuizekaai 
wordt op microniveau verder onderzocht; 

o O6bis – Energiestraat: er wordt een 
Hollands complex voorzien met de R4, en 
dus ook de fietssnelweg, op 
maaiveldniveau; 

o O7 – Skaldenstraat: de fietssnelweg zal 
via de bestaande onderdoorgang 
(toegang Havenbedrijf) onder de 
Skaldenstraat worden doorgestoken; 

o O7bis – Piratenstraat: de Piratenstraat zal 
met een brug over de R4 gaan. De 
fietssnelweg zal indien mogelijk conflictvrij 
op deze brug worden gebracht, zodat 
deze de R4 van oost naar west 
ongelijkvloers kan dwarsen en in de 
haven kan aansluiten op de nieuwe 
ontsluitingsweg die voorzien wordt vanaf 
de Imsakkerlaan richting knoop O8. 

Breedte bij 
fietstunnels en 
fietsbruggen 

Volgende functionele breedtes worden in kader van 
het project R4WO vooropgesteld: 
• Fietsbruggen (zowel fietssnelwegen als andere 

fietsbruggen): 4,00m functionele breedte (3,00m + 
2 x 0,50m schuwafstand); 

• Fietstunnels (zowel fietssnelwegen als andere 
fietstunnels): 5,00m functionele breedte (3m + 2 x 
1,00m schuwafstand). Omwille van inpasbaarheid 
kan hier gemotiveerd van afgeweken worden tot 
4,50m (3,00m + 2 x 0,75m). 
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 Te hanteren principe Afwijking t.o.v. 
vademecum 

Schuwafstanden 
 

Het vademecum schrijft voor dat er een schuwafstand 
van 0,75 m nodig is langs geparkeerde wagens, 1,0m 
bij een gesloten wand.  
Verder worden onderstaande schuwafstanden 
gehanteerd: 
• Hoogteverschil ≤ 7cm: 0,25m schuwafstand; 
• Hoogteverschil ≤ 1,20m: 0,50m schuwafstand; 
• Hoogteverschil > 1,20m: 1,00m schuwafstand. 

Omwille van inpasbaarheid kan hier gemotiveerd 
van afgeweken worden tot 0,75m schuwafstand. 

 

Afwijkend van het 
vademecum 
fietsvoorzieningen  
0,75m schuwafstand 
i.p.v. 1m bij gesloten 
wand mogelijk mits 
motivatie vanuit 
ruimtelijke inpassing. 

Schuwafstand tot 
waterlopen en 
grachten langs de R4 
Oost 

Algemeen wordt ernaar gestreefd om de fietssnelweg 
achter de grachten van de R4 Oost te leggen. Waar 
mogelijk (ruimtelijk juridisch, eigendomsgrenzen) 
wordt de fietssnelweg zo ver mogelijk van de R4 
gerealiseerd, zodat er maximaal fietscomfort ontstaat 
voor de fietsers. 
Minimaal worden volgende schuwafstanden opgelegd: 
• Schuwafstand tot kruin waterloop: 1,00m; 
• Schuwafstand tot kruin gracht: 1,00m. 
 

Niet bepaald in het 
vademecum. 

Medegebruik door 
bromfietsen 

Omwille van de beperkte alternatieven, parallel aan 
de R4 Oost, worden bromfietsen klasse A en B beide 
toegelaten op de R4 Oost. 
 

Niet bepaald in het 
vademecum. 

Tabel 19: Weerhouden inrichtingsprincipes fietssnelweg R4 Oost 

7.2 VERTALING INRICHTINGSPRINCIPES IN PRAKTIJK 

7.2.1 Geen fietssnelweg langs de R4 Oost tussen de grens met Nederland en knoop 
O4 

Het gedeelte van de R4 Oost dat als primaire weg I werd geselecteerd, werd niet aangeduid als 
hoofdfietsroute. Ook het stukje tussen de A11/E34/N49 en de knoop O4 (= primaire weg II) niet. Vanaf 
de rotonde Cosmos (knoop O4) loopt het functionele fietsroutenetwerk via de Wachtebekestraat 
richting Zelzate. Er loopt dus geen fietsroute langs de R4. Kruisende fietsroutes zijn wel voorzien t.h.v. 
de as Kanaalstraat – Leegstraat (bovenlokale functionele route), de as Rijkswachtlaan – Akker (lokale 
fietsroute) en de rotonde Cosmos (langs de zuidelijke op- en afrit van de A11/E34/N49 en de N449 is 
een hoofdfietsroute voorzien). 
Omdat de R4 op het gedeelte vanaf de Nederlandse grens tot voorbij de Rijkswachtlaan in een sleuf 
zal worden aangelegd, zullen de kruisende fietsroutes op een veilige manier vorm kunnen worden 
gegeven. De bespreking van (de vormgeving van) deze kruisingen gebeurt op microniveau. 

7.2.2 Optimalisatie bestaande fietsinfrastructuur tussen de A11/E34/N49 (knoop O3) 
en de Desteldonkstraat (knoop O6bis) 

Op het gedeelte tussen de A11/E34/N49 en de Desteldonkstraat zijn in langsrichting weliswaar 
fietsvoorzieningen aanwezig langs de R4, doch deze voldoen niet aan de inrichtingsprincipes van een 
fietssnelweg. Het fietsvademecum schrijft een breedte van 4m voor, voor goed gebruikte 
fietssnelwegen. Specifiek voor de R4 Oost wordt gestreefd naar minimaal 3m. De huidige fietspaden, 
aan weerszijden van de R4, zijn slechts 1 à 1,5m breed en zo goed als niet (op een veilige manier) 
afgescheiden van de rijbaan. Veelal liggen de fietspaden achter de pechstroken, maar dit garandeert 
onvoldoende het comfort en de veiligheid van de fietsers. 
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7.2.2.1 Inpassing fietssnelweg 

Er werd geopteerd om het nieuwe fietspad voor het grootste deel aan de oostzijde van de R4 Oost te 
leggen. Op die manier hoeft er aan havenzijde geen ruimte worden ingenomen en kunnen de 
bestaande dorpen, die aan de oostzijde zijn gelegen (Wachtebeke, Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk en 
Oostakker), ook rechtstreeks aantakken op de hoofdfietsroute zonder de R4 te moeten dwarsen. 
Enkel tussen de rotonde Cosmos (knoop O4) en de hoofdtoegang van Arcelor Mittal (knoop O4bis) zal 
het fietspad aan de westkant komen te liggen. Het fietspad werd hier recent heraangelegd en de 
fietstunnels/-kokers onder de takken van de rotonde Cosmos (knoop O4) zijn hier al op afgestemd. 
Door het fietspad aan de westzijde te voorzien, wordt de site van Arcelor makkelijk bereikbaar met de 
fiets. 
 
Bij de inpassing wordt steeds rekening gehouden met de bestaande waterlopen en met een ligging 
achter de afwateringsgrachten van de R4 Oost. Onderstaande figuren verduidelijken dit. Ter hoogte 
van een aantal knopen moet verder onderzoek op microniveau uitwijzen hoe de fietssnelweg kan 
ingepast worden, rekening houdend met de ruimtelijke randvoorwaarden, de juridische context 
(GRUP) en de verkeerskundige oplossingen voor de knopen. Dit is onder meer het geval aan knoop 
O4bis (Arcelor Mittal), O5 (Moervaart) en O6bis (Energiestraat). 
 

 
Figuur 160: Inpassing fietssnelweg tussen 

O4bis en O5 

 
Figuur 161: Inpassing fietssnelweg tussen O5 

en Desteldonkstraat 
 
Ter hoogte van O4bis zal het concept van de knoop bepalend zijn voor de inpassing van de 
fietssnelweg. Uitgangspunt is dat de R4 hier in ophoging zit om over spoorlijn L204 te gaan. Op die 
manier zal de primaire weg ook over de hoofdtoegang van Arcelor gaan. Deze hoofdtoegang wordt 
ongelijkvloers op de R4 Oost aangesloten. Afhankelijk van de vormgeving van deze ongelijkvloerse 
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knoop zal het tracé van de fietssnelweg – die hier ook de oversteek van west naar oost maakt – 
worden bepaald. Op microniveau zal dit verder onderzocht worden. 
Volgende eisen kunnen alvast worden meegegeven: 

• De kruising van de fietssnelweg aan knoop O4bis moet conflictvrij gebeuren. Daarbij is het 
niet de bedoeling dat de fietssnelweg in een lange tunnel onder de volledige knoop door gaat. 
De fietssnelweg moet zo vlak mogelijk liggen dus volledig op maaiveldniveau of slechts 
gedeeltelijk/plaatselijk verdiept; 

• De minimum hoogte voor een fietstunnel of fietskoker is 2,80m. 
• Bij de inpassing van de fietssnelweg moet nog geen rekening gehouden worden met de 

eventuele doortrekking van spoorlijn L204 vanaf Arcelor in de richting van Nederland. 

 
Tussen O4bis en O5 wordt de 
fietssnelweg aan de oostzijde achter 
de afwateringsgrachten en 
waterlopen voorzien. 
Tussen O4bis en O5bis is de 
Pachtgoedbeek (waterloop 3e 
categorie) bepalend. Ten zuiden van 
O5 is Hoofdgeleed (eveneens 
waterloop 3e categorie) relevant. 
T.o.v. de kruin van deze waterlopen 
moet een erfdienstbaarheid van 
3,00m en mogelijk zelfs 5,00m11 
gerespecteerd worden (bij 
afwateringsgrachten is dit 1,00m). 
Daardoor zal de fietssnelweg voor 
een stuk buiten de GRUP-contour 
vallen. Het terugbrengen van de 
breedte van 4,00m naar 3,00m lost 
dat knelpunt evenwel niet geheel op. 
Door de grote afstand t.o.v. de R4 
Oost wordt daardoor een – naar 
beleving – zeer comfortabele 
fietsinfrastructuur gerealiseerd. 
Onderstaand dwarsprofiel – 
genomen tussen O4bis en O5bis, 
rekening houdend met een 
erfdienstbaarheidszone van 5,00m – 
verduidelijkt dit. 

 
Figuur 162: Inpassing fietssnelweg tussen O4bis en 

O5bis – aanduiding dwarsprofiel 

Verder overleg met de waterloopbeheerders zal noodzakelijk zijn om te bepalen of verdere 
optimalisaties of aanpassingen mogelijk zijn. 
 

                                                      
11 Nog uit te klaren door de diensten Integraal Waterbeleid en Polders en Waterringen van de Provincie Oost-
Vlaanderen 
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Figuur 163: Inpassing fietssnelweg tussen O4bis en O5bis – dwarsprofiel R4 Oost en 

fietssnelweg 
 
Aan de knoop O5bis (Sint-Kruis-Winkel) moet ook rekening gehouden worden met de geplande 
geluidsmuren die de kern van Sint-Kruis-Winkel moet bufferen voor eventuele geluidsoverlast van de 
R4 Oost. Gelet op de bestaande bebouwing en afwateringsgracht is een fietssnelweg van 4,00m hier 
sowieso niet haalbaar zonder onteigeningen van achterliggende percelen, hetgeen niet wenselijk is 
(tuinen). Voor de fietssnelweg zal hier een breedte van 3,00m aangehouden worden. Onderstaande 
(rudimentaire) figuur verduidelijkt dit: 
 

 
Figuur 164: Inpassing fietssnelweg aan O5bis – dwarsprofiel met geluidsmuur, 

afwateringsgracht en fietssnelweg 
 
Een optimalisatie is nog mogelijk door de gracht hier in te buizen, waardoor meer ruimte vrijkomt. Het 
verlies aan waterberging zal dan wel op een andere locatie moeten gecompenseerd/voorzien worden. 
op microniveau zal ook verder gekeken worden naar de ligging van de fietssnelweg t.o.v. het peil van 
de R4 Oost en het peil van de voorziene fietstunnel/fietsbrug. 
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Aan knoop O5 (Moervaart) zal de fietssnelweg in principe op maaiveldniveau onder de nieuwe 
(ongelijkvloerse) knoop door gaan. Op microniveau zal verder onderzoek gebeuren naar de 
vormgeving en maatvoering van de nieuwe knoop en de verschillende aantakkingen. Er moet immers 
rekening worden gehouden met de ontsluiting van Sint-Kruis-Winkel (kan niet meer via O5bis) en het 
nog te realiseren regionaal bedrijventerrein Moervaart-Noord aan de oostzijde, en de ontsluiting van 
de haventerreinen aan de westzijde. Op basis van dit onderzoek zal bepaald worden waar en hoe de 
fietssnelweg zal ingepast worden.  
Ook tussen O5 en O6bis wordt de 
fietssnelweg aan de oostzijde achter 
de afwateringsgrachten en 
waterlopen gelegd. 
Tussen O6 en O6bis is de 
Rodenhuizeloop (waterloop 2e 
categorie) bepalend. Indien de 
afstand tot de kruin van de waterloop 
(3,00m of 5,00m 
erfienstbaarheidszone12) 
gerespecteerd wordt, zal de 
fietssnelweg hier buiten de GRUP-
contour vallen. Het versmallen van 
de fietssnelweg van 4,00m naar 
3,00m lost dit knelpunt niet op. 
Onderstaand dwarsprofiel (hier 
gerekend met 
erfdienstbaarheidszone van 5,00m) 
verduidelijkt dit. 
 
Verder overleg met de 
waterloopbeheerders zal 
noodzakelijk zijn om te bepalen of 
verdere optimalisaties of 
aanpassingen mogelijk zijn. 
 

 
Figuur 165: Inpassing fietssnelweg tussen O6 en O6bis – 

aanduiding dwarsprofiel 

 

 
Figuur 166: Inpassing fietssnelweg tussen O6 en O6bis – dwarsprofiel R4 Oost en fietssnelweg 
Voor knoop O6bis werd gekozen voor een Hollands complex als oplossing. De Desteldonkstraat takt 
met een rechts in – rechts uit aan op de afrit van de R4 Oost richting Energiestraat. De fietssnelweg 
wordt parallel aan de R4 voorzien en gaat met een koker onder de Energiestraat door. 

                                                      
12 Nog uit te klaren door de diensten Integraal Waterbeleid en Polders en Waterringen van de Provincie Oost-
Vlaanderen 
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Algemeen wordt de fietssnelweg aan de oostzijde achter de afwateringsgrachten en waterlopen 
gelegd. Aan deze knoop zijn de Rodenhuizeloop (waterloop 2e categorie) en O1330a (waterloop 3e 
categorie) bepalend. Komende van de Moervaart, buigt de Rodenhuizeloop net voor de 
Desteldonkstraat af in oostelijke richting. Vanaf hier loopt enkel waterloop O1330a parallel aan de R4 
Oost verder. 
Ter hoogte van de Energiestraat kan een fietssnelweg van 3,00m en zelfs 4,00m ingepast worden, 
rekening houdend met de te respecteren erfdienstbaarheid van 3,00m of 5,00m (nog definitief te 
bepalen) vanaf de kruin van de waterlopen.  
Tussen de aansluiting van de Energiestraat en deze van de Desteldonkstraat is er evenwel interactie 
met de bestaande Rodenhuizeloop en het bufferbekken en de brandweg van het bedrijf Gates 
Distribution Center (zie onderstaande figuur). Onteigening en aanpassingen aan de waterloop zijn dus 
noodzakelijk.  
 

 
Figuur 167: Randvoorwaarden voor inpassing fietssnelweg tussen Energiestraat en 

Desteldonkstraat 
 
Indien mag afgeweken worden van de regel van 3,00m of 5,00m afstand tot de kruin van de 
waterloop, kan er een breedte van 4,00m, en dus ook van 3,00m, voor de fietssnelweg gerealiseerd 
worden mits onteigening en aanpassingen aan de waterloop. Zelfs voor de realisatie van een 
fietssnelweg met een breedte van 3,00m zal er onteigening van een deel van de bedrijfsterreinen 
nodig zijn en is er interactie met het bufferbekken. 
 
Verder overleg met de waterloopbeheerders zal noodzakelijk zijn om te bepalen of verdere 
optimalisaties of aanpassingen mogelijk zijn. Op microniveau en in de projectnota zal verder 
onderzocht worden hoe de fietssnelweg kan ingepast worden rekening houdend met de 
Rodenhuizeloop, de afwateringsgrachten, de aantakking van de Desteldonkstraat (inclusief aftakking 
van fietssnelweg richting bestaand lokaal dubbelrichtingsfietspad langs de Desteldonkstraat) en de 
verknoping met de fietsinfrastructuur op de Energiestraat. 

7.2.2.2 Kruisingen met andere fietsroutes 

Op het tracé tussen O4 (Cosmos) en de Desteldonkstraat verknoopt de fietssnelweg langs de R4 
Oost met een aantal routes, m.n. t.h.v. volgende locaties: 

• Knoop O4: hoofdfietsroute langs as Rosteyne – N449 – voormalige spoorlijn; 
• Knoop O4bis: hoofdfietsroute langs de voormalige spoorlijn (nog geen consensus, kan ook 

BFF worden) en bovenlokale fietsroute langs de N449; 
• Knoop O5bis: lokale fietsroute Sint-Kruis-Winkel; 
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• Knoop O6: hoofdfietsroute aan de westzijde richting veer en bovenlokale fietsroute langs de 
Moervaartkaai; 

• Knoop O6bis: lokale fietsroute langs de Energiestraat en aansluiting van de bovenlokale 
fietsroute langs de Desteldonkstraat. 

 

 
Figuur 168: Fietssnelweg langs R4 Oost – gedeelte O4 – Desteldonkstraat 
 
De verknoping van deze dwarse fietsroutes met de fietssnelweg langs de R4 Oost zal verder bekeken 
worden op microniveau. 

7.2.2.3 Fietssnelweg op de brug over de Moervaart 

In functie van een fietssnelweg wordt er gestreefd naar een vrijliggend fietspad van 3m breed. De 
bestaande brug over de Moervaart beschikt echter over een beperkte breedte van 34,16m incl. 
dienstpaden, afschermende constructies en leuningen (zie onderstaand dwarsprofiel). 
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Figuur 169: Moervaartbrug – bestaand dwarsprofiel (richting Zelzate) 
 
In de startnota op microniveau voor knoop O6 zal verder onderzoek gebeuren naar de mogelijke 
opties voor de inpassing van de fietssnelweg. Het betreft volgende opties: 

• Verschuiven rijstroken op de Moervaartbrug i.f.v. inpassing fietssnelweg; 
• Schrappen van de pechstrook richting Zelzate ten voordele van de fietssnelweg; 
• Realisatie van een uitkraging aan de bestaande brug; 
• Realisatie van een nieuwe fietsbrug of een nieuwe Moervaartbrug. 

 
Los van de keuze voor één van de voornoemde opties, zal onderstaand typeprofiel weerhouden 
worden voor de fietssnelweg t.h.v. de Moervaartbrug (3m fietspad + 2 x 0,5m schrikstrook). Indien 
voor een volledige vernieuwing van de brug gekozen wordt, zal los van onderstaande maatvoering 
ook met voldoende ruimte voor afschermende constructies moeten rekening gehouden worden. 
 

 
Figuur 170: Typedwarsprofiel fietsersbrug t.h.v. Moervaartbrug 

7.2.3 Nieuw fietspad tussen de Desteldonkstraat (knoop O6bis) en de 
Langerbruggestraat (knoop O8) 

Tussen de Desteldonkstraat en de kruising met Langerbruggestraat zijn vandaag de dag geen 
fietsvoorzieningen aanwezig. Vanaf de Langerbruggestraat vertrekt aan de westzijde een recent 
aangelegd vrijliggend fietspad van 2,50m dat doorloopt tot de fietsbrug in Slotendries. Aan de 
overzijde van de R4 werd het fietspad weggehaald. 

7.2.3.1 Inpassing fietssnelweg 

Gelet op de selectie als fietshoofdroute/fietssnelweg, wordt in kader van het project R4WO langs de 
R4 een nieuw fietspad van minimaal 3,00m gerealiseerd. Net zoals bij het gedeelte tussen Arcelor 
(knoop O4bis) en de Desteldonkstraat, zal dit nieuwe fietspad aan de oostzijde van de R4 komen te 
liggen tot aan de Piratenstraat (knoop O7bis). 
 
Tussen O6bis en O7 wordt de fietssnelweg aan de oostzijde achter de afwateringsgrachten en 
waterlopen gelegd. Op dit segment is enkel waterloop O1330a (waterloop 3e categorie) bepalend. De 
Rodenhuizeloop (een waterloop van 2e categorie) buigt immers net voor de Desteldonkstraat af in 
oostelijke richting. 
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Rekening houdend met de te respecteren afstand van 3,00m of 5,00m tot de kruin van de waterlopen, 
zal een fietssnelweg van 3,00m t.h.v. knoop O6bis net buiten de GRUP-contour vallen. Mits 
onteigeningen of aanpassen van de breedte van de erfdienstbaarheidszone is de inpassing wel 
mogelijk. Een fietssnelweg van 4,00m is in dat geval nog minder haalbaar. Verder overleg met de 
waterloopbeheerders zal noodzakelijk zijn om te bepalen of verdere optimalisaties of aanpassingen 
mogelijk zijn. 
 

 
Figuur 171: Inpassing fietssnelweg tussen O6bis en O7 – grondplan 
 
Aan knoop O7 wordt de 
fietssnelweg onder de bestaande 
brug van de Skaldenstraat geleid 
door deze in te werken in het 
landhoofd. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de bestaande 
onderdoorgang i.f.v. de 
bereikbaarheid van de gebouwen 
van het Havenbedrijf van Gent. 
 
Rekening houdend met de 
bestaande infrastructuren, de 
grenzen van het openbaar domein 
en het feit dat onteigening van een 
deel van de terreinen van het 
Havenbedrijf niet wenselijk is, zal 
een breedte van 3,00m hier het 
meest waarschijnlijke zijn. Dit zal 
verder uitgeklaard worden in de 
projectnota. 

 
Figuur 172: Inpassing fietssnelweg aan knoop O7 – 

grondplan 
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Onderstaande figuur verduidelijkt de zone (9,80m) waarbinnen de fietssnelweg kan ingepast worden 
in het verharde landhoofd van de bestaande brug. 

 
Figuur 173: Zone voor inpassing fietssnelweg aan knoop O7 – dwarsprofiel bestaande brug 
 
Tussen O7 en O7bis wordt de fietssnelweg aan de oostzijde achter de afwateringsgrachten gelegd 
(op dit segment liggen geen waterlopen). De te respecteren afstand tot de kruin van de grachten is 
1m, waardoor de fietssnelweg nog binnen de GRUP-contour kan gerealiseerd worden. 
 
Vanaf knoop O7bis zijn er in grote lijnen twee mogelijkheden om de fietssnelweg door te trekken: 

• Optie 1 – Fietssnelweg aan oostzijde 
De fietssnelweg blijft aan de oostzijde en moet de knoop O7bis conflictvrij dwarsen. Het 
doortrekken van de fietssnelweg tot knoop O8 (en er voorbij) is evenwel niet haalbaar: door 
nabij gelegen bebouwing en/of ontsluitingsinfrastructuur (toegangswegen, parkings, …) en de 
bestaande grachten is het niet mogelijk om een fietssnelweg van 3,00m ingepast te krijgen. 
Bovendien is in het ontwerp voor knoop O8 (momenteel in uitvoering) de aanleg voorzien van 
een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de R4, meer bepaald langs de nieuw te 
realiseren ontsluitingsweg tussen de Imsakkerlaan en knoop O8. 
Deze optie wordt om voornoemde redenen niet weerhouden. 

 
Figuur 174: Fietssnelweg t.h.v. knoop O7bis – inplanting aan oostzijde 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_200-R4 OOST - VERSIE08 _RMC 20180529.DOC pag. 179 | 201 

 

• Optie 2 – Fietssnelweg aan de westzijde 

De fietssnelweg wordt t.h.v. knoop O7bis naar de overzijde van de R4 gebracht. Gelet op de 
keuze om een nieuwe brug te voorzien in het verlengde van de Piratenstraat, kan de 
fietssnelweg mee over de brug worden geleid. Aan de westzijde kan aangesloten worden op 
het dubbelrichtingsfietspad dat voorzien is langs de nieuwe verbinding Imsakkerlaan – O8 
i.k.v. het ontwerp voor O8 (momenteel in uitvoering). 
 

 
Figuur 175: Fietssnelweg t.h.v. knoop O7bis – oversteek van oost- naar westzijde 

 
Gelet op de beperkingen en moeilijkheden naar inpassing aan de oostzijde en de voorziene 
infrastructuur in kader van de omvorming van knoop O8, opteert de werkgroep er voor om de 
fietssnelweg t.h.v. knoop O7bis van oost naar west te brengen. Conform optie 2 wordt die over de nog 
te realiseren brug in het verlengde van de Piratenstraat geleid, zodat aan de westkant wordt 
aangesloten op de in aanbouw zijnde fietsinfrastructuur (knoop O8) en de reeds bestaande 
infrastructuur naar Slotendries. 
De verdere detaillering van het voorkeursconcept gebeurt in de startnota micro voor O7bis. 

7.2.3.2 Kruisingen met andere fietsroutes 

Verknopingen met andere fietsroutes gebeuren t.h.v.: 
• Knoop O7: lokale fietsroute langs de Belgicastraat en bovenlokale fietsroute langs de 

Skaldenstraat (zie opmerking verder); 
• Knoop O7bis: bovenlokale fietsroute langs de Piratenstraat; 
• Knoop O8: hoofdfietsroute aan de westzijde en bovenlokale fietsroute aan de oostzijde langs 

de Langerbruggestraat; 
• Knoop Slotendries: hoofdfietsroute (op lange termijn) langs de as Veeweg – Slotendries. 
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Figuur 176: Fietssnelweg langs R4 Oost – gedeelte Desteldonkstraat – Slotendries 
 
In de desbetreffende nota’s op microniveau wordt bepaald hoe deze fietssnelweg precies kan ingevuld 
worden t.h.v. de knopen. 
 
Verknoping fietsroutes aan O7: 
Voor knoop O7 wordt geen startnota op microniveau opgemaakt. Immers: het enige aspect dat aan 
deze bestaande ongelijkvloerse knoop bekeken wordt is de inpassing van de fietssnelweg langs de 
R4 Oost. Dat gebeurt door de fietssnelweg in te werken in het verharde talud onder de brug van de 
Skaldenstraat. De bestaande onderdoorgang voor autoverkeer, die dient voor de ontsluiting van het 
Havenbedrijf van de stad Gent, wordt daarbij gevrijwaard. 
Voor de uitwisseling van fietsverkeer tussen de fietssnelweg en de fietsroutes op de as Belgicastraat – 
Skaldenstraat werden een aantal opties bekeken: 

• Optie 1 – Aftakking fietssnelweg langs Skaldenstraat; 
• Optie 2 – Aftakking fietssnelweg ten noorden van Havenbedrijf. 

Belangrijk daarbij is te vermelden dat het fietsverkeer met bestemming Skaldenpark eerder dan knoop 
O7 de keuze heeft om de fietssnelweg te verlaten. Komende van Zelzate kan immers vanaf knoop 
O6bis reeds richting Skaldenpark worden gereden. Komende van Gent kan het Skaldenpark al bereikt 
worden vanaf knoop O7bis. 
 
Optie 1 – Aftakking fietssnelweg langs Skaldenstraat 
Vanaf de fietssnelweg wordt parallel aan de Skaldenstraat een aftakking voorzien, die aansluit op het 
bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de as Belgicastraat – Skaldenstraat. Aan de Skaldenstraat is 
immers een aftakking aanwezig die verder loopt in het fietspad dat richting Lichterveldestraat gaat. 
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Figuur 177: Uitwisseling tussen fietssnelweg en fietsroutes Belgicastraat – Skaldenstraat 

(knoop O7) – optie 1 
 
Het voordeel van deze optie is dat er een directe uitwisseling tot stand kan gebracht worden tussen 
beide fietsroutes. Ook het bestaande fietspad naar de Lichterveldestraat kan aangetakt blijven. 
Er zijn evenwel een aantal nadelen: 

• Er is een zeker hoogteverschil te overwinnen vanaf de fietssnelweg. Die ligt namelijk 
ingewerkt in het verharde talud van de koker onder de Skaldenstraat. Daardoor ligt de 
fietssnelweg op een hoger niveau dan de bestaande onderdoorgang. De te overwinnen 
helling zou veel te steil zijn voor fietsers. 

• De hoofdtoegang van het Havenbedrijf zal gekruist moeten worden. Deze toegang 
supprimeren, en het Havenbedrijf enkel ontsluiten richting Lichterveldestraat, is niet haalbaar. 
de verbinding tussen de fietssnelweg en de bestaande aftakking van de Skaldenstraat zou op 
terrein van het Havenbedrijf komen te liggen. 

Optie 2 – Aftakking fietssnelweg ten noorden van Havenbedrijf 
Het bestaande fietspad, dat vanaf de aftakking van de Skaldenstraat aansluiting geeft op de 
Lichterveldestraat, wordt ten noorden van het Havenbedrijf verder doorgetrokken. Doorheen het 
groene koppelingsgebied van de VLM wordt een verbinding gerealiseerd tussen de Lichterveldestraat 
en de fietssnelweg langs de R4. Verder onderzoek moet uitwijzen of, en zo ja waar dit binnen het 
koppelingsgebied kan gerealiseerd worden. 
De nadelen van optie 1 (hoogteverschil, kruisen hoofdtoegang en inpassen op privé terrein) worden 
daardoor opgeheven. Bovendien kan de inpassing binnen het koppelingsgebied – in combinatie met 
de reeds bestaande exclusieve fietsverbinding tussen Lichterveldestraat en Skaldenstraat – zorgen 
voor een comfortabele en aangename verbinding. 
Het nadeel van optie 2 is dat er bij uitwisseling tussen fietssnelweg en fietsroute Belgicastraat – 
Skaldenstraat een beperkte omrijdfactor in acht moet genomen worden. Fietsers komende van Gent, 
met bestemming Skaldenpark, kunnen evenwel aan knoop O7bis afrijden en de Piratenstraat volgen. 
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Figuur 178: Uitwisseling tussen fietssnelweg en fietsroutes Belgicastraat – Skaldenstraat 

(knoop O7) – optie 2 
 
Conclusie: 
Op basis van voorgaande gaf de werkgroep de voorkeur aan optie 2. 
 
Verknoping fietsroutes aan O8: 
De omvorming van knoop O8 is momenteel uitgevoerd. Het verkeerslichtengeregelde kruispunt werd 
omgevormd tot een ongelijkvloers knooppunt. De oostelijke op- en afrit verknoopt samen met de 
Langerbruggestraat (kant Oostakker) middels een rotonde. Aan westelijke zijde wordt een nieuwe 
lokale verbinding voorzien tussen de Imsakkerlaan en de Langerbruggestraat. Op ongeveer 300m van 
de R4 verknoopt deze met de Langerbruggestraat (en een aftakking daarvan in zuidwestelijke 
richting), eveneens middels een rotonde. De oost-west fietsroute verloopt los van voornoemde 
rotondes: vanaf de Langerbruggestraat kant Oostakker loopt het fietspad ten westen van de 
Langerbruggestraat, gaat onder de afrit door, loopt een stuk parallel aan de afrit en gaat vervolgens 
over de R4. Aan westelijke zijde van de R4 kruist het fietspad de oprit richting Gent, loopt vervolgens 
parallel aan de Langerbruggestraat en gaat op maaiveldniveau rond de westelijke rotonde. Voorbij de 
rotonde verandert het fietspad van kant (van zuid naar noord) en loop het verder langs de 
Langerbruggestraat.  
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Figuur 179: Ontwerp omvorming knoop O8 (bron: ARCADIS) 
 
Voor de verknoping van de fietssnelweg met de fietsinfrastructuur van knoop O8, werden twee opties 
bekeken: 

• Optie 1 - Fietssnelweg vanaf O7bis (brug) laten aantakken op voorziene fietsinfrastructuur O8; 
• Optie 2 - Fietssnelweg van onder brug doortrekken naar Slotendries. 

Optie 1 – Fietssnelweg vanaf O7bis laten aantakken op voorziene fietsinfrastructuur O8 
Vanaf de nieuwe brug aan knoop O7bis wordt de fietssnelweg (aan de zuidzijde van de brug gelegen) 
aangetakt op het fietspad dat voorzien is langs de nieuwe lokale verbinding tussen Imsakkerlaan en 
Langerbruggestraat. Het fietspad loopt vervolgens parallel aan de R4 onder de brug van de 
Langerbruggestraat door en gaat over in de fietsinfrastructuur die ten zuiden van de knoop O8 is 
voorzien. Om richting Slotendries te rijden, moeten fietsers eerst richting westelijke rotonde rijden, dan 
de helling nemen richting brug over het spoor, om dan voorbij het spoor parallel aan de oprit naar 
Gent af te rijden richting fietspad en fietsbrug aan Slotendries. 
 
Optie 2 – Fietssnelweg van onder brug doortrekken naar Slotendries 
Komende van O7bis tot net voor de brug van de Langerbruggestraat over de R4 volgt de fietssnelweg 
hetzelfde tracé als in optie 1. In optie 2 wordt de fietssnelweg ook doorgetrokken van onder de brug 
richting zuiden door deze in te passen tussen de spoorlijn en de ontsluitingsweg van Volvo. Om te 
kunnen aantakken op de bestaande fietsinfrastructuur richting Slotendries (parallel aan de R4) moet 
evenwel een nieuwe fietsbrug worden voorzien over de sporen. Deze optie maakt het tracé van de 
fietssnelweg wel terug iets directer dan in optie 1, maar vergt wel een dure extra infrastructuur. 
Bovendien moet over een deel van de terreinen van Volvo worden gegaan. 
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Figuur 180: Uitwisseling tussen fietssnelweg en fietsroutes Langerbruggestraat (knoop O8) – 

optie 1 
 

 
Figuur 181: Uitwisseling tussen fietssnelweg en fietsroutes Langerbruggestraat (knoop O8) – 

optie 2 
 
Conclusie: 
Gelet op de zware extra kost van optie 2 en het feit dat over privé terrein moet gegaan worden, gaat 
de voorkeur van de werkgroep uit naar optie 1, waarbij rekening wordt gehouden met de in uitvoering 
zijnde infrastructuur voor knoop O8. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GEMOTORISEERD VERKEER 

1.1 AUTO-INFRASTRUCTUUR 

1.1.1 Invulling netwerk 

Onderstaande knopen krijgen een uitwisselingsfunctie met de R4 Oost: 
 
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 
verkeers-
wisselaar R4 x 
A11/E34/N49 

Binnen project 
R4WO 
(rotonde 
Cosmos is 
reeds 
gerealiseerd) 

• Ontsluiten woonkern Zelzate naar R4. 
• Ontsluiten bedrijventerrein Rosteyne 

naar R4. 
• Uitwisseling primaire weg type I en II 

met hoofdweg. 

O4bis – Aantakking 
Arcelor Mittal 

Volwaardige 
op – en afrit 

Binnen project 
R4WO 

• Ontsluiten Arcelor Mittal naar R4 
• Ontsluiting Wachtebeke via N449 

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. 
• Faciliteren van keerbewegingen van 

verkeer komende van de rechts in – 
rechts uit op- en afritten aan omgeving 
Moervaart. 

O6 – Omgeving 
Moervaart 

Rechts- in, 
rechts- uit 

Grotendeels 
bestaand 

• 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. 

O6bis – 
Energiestraat 

Volwaardige 
op – en afrit 

Binnen project 
R4WO 

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

• Faciliteren van keerbewegingen van 
verkeer komende van Desteldonk. 

O7 –Skaldenstraat Volwaardige 
op – en afrit 

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

• Faciliteren van keerbewegingen van 
verkeer komende van de tankstations 
langs oostzijde R4 Oost met rechts in – 
rechts uit tussen Skaldenstraat en 
Langerbruggestraat. 

• Faciliteiten Keerbeweging Wittewalle 
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Knoop Type 
aansluiting 

Binnen of 
buiten project 
R4WO 

Functie in netwerk voor gemotoriseerd 
verkeer 

O8 – 
Langerbruggestraat 

Volwaardige 
op – en afrit 

Gerealiseerd, 
niet in project 
R4WO 

• Ontsluiten bedrijventerreinen omgeving 
Volvo-Honda met R4 

• Ontsluiten Oostakker naar R4. 
• Faciliteren van keerbewegingen van 

verkeer gaande naar de tankstations 
tussen de Langerbruggestraat en de 
Skaldenstraat. 

• Faciliteren van verkeer naar/van het 
veer. 

• Ontsluiting Wittewalle en faciliteren 
keerbeweging van Zelzate naar 
Wittewalle.  

O9 – Eurosilo’s Uitwisselings- 
knoop 

Binnen project 
R4WO 

Uitwisseling tussen 3 primaire wegen type 
II. 

 
Op volgende knopen langs de R4 Oost worden zuivere kruisingen, zonder uitwisseling met de 
primaire weg voorzien: 
 
O5bis – 
Fietskruising Sint-
Kruis-Winkel 

Fietskruising Binnen project 
R4WO 

/ 

O7bis – 
Piratenstraat 

Kruising 
zonder 
uitwisseling 

Binnen project 
R4WO 

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

 
De bereikbaarheid van de verschillende bedrijventerreinen naar de R4 Oost 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. 
 
Volgende bestaande kruispunten voor gemotoriseerd verkeer worden geëlimineerd: 

• Kruispunt Stekkerweg; 
• Kruispunt Sint-Stevensstraat; 
• Kruispunt Smishoekstraat (Sint-Kruis-Winkel): dit wordt enkel een ongelijkvloerse kruising voor 

fietsverkeer; 
• Toegang Ghent Coal; 
• Kruising Piratenstraat: die wordt met een brug over de R4 geleid; 
• Kruising Imsakker – Wittewalle: is intussen door het uitgevoerde project O8 opgeheven. 

1.1.2 Dwarsprofiel 

Het typedwarsprofiel zoals opgenomen in hoofdstuk 5, paragraaf 1.2 wordt nagestreefd voor R4 Oost. 
Waar langspassage mogelijk is, mag de vluchtstrook (gemotiveerd) weggelaten worden, hier moet 
dan wel een redresseerstrook voorzien worden.  
 
Ter hoogte van Zelzate (hier primaire weg I) wordt de R4 Oost tussen de Kanaalstraat en de 
Rijkswachtlaan in een sleuf gebracht. Als gevolg van het onderzoek op microniveau worden – ter 
hoogte van O1 Laagstraat – Kanaalstraat – de vluchtstroken niet voorzien in functie van 
inpasbaarheid van het profiel. 
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1.1.3 Lengteprofiel 

Er wordt voor het lengteprofiel hellingspercentages van maximaal 4%, wenselijk 3% gehanteerd voor 
R4 Oost.  

1.2 VRACHTVERKEER 

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. 

Knoop O1 verzorgt de ontsluiting van de kern van Zelzate (lokaal bestemmingsvrachtverkeer), de 
ontsluiting van bedrijventerrein Karnemelkpolder en speelt een rol in de calamiteitenroute van R4 Oost 
naar R4 West. 
Knoop O2 heeft vooral een functie in de ontsluiting van lokaal bestemmingsvrachtverkeer van/naar de 
kern van Zelzate en de bedrijven ten oosten van de R4 Oost. 

1.3 UITZONDERLIJK VERVOER 

Zie ook macroniveau en microniveau. 
 
De R4 Oost kent volgende karakteristieken voor uitzonderlijk vervoer na het realiseren van het project 
R4WO: 

• Vrije hoogte van 5m70 met uitzonderingen waar vervoer een hindernis op hoogte kan 
vermijden door gebruik te maken van de op- en afrit is 5m10 toegelaten. 

• Doorgaand verkeer moet mogelijk zijn voor voettuigen type G4, op- en afritten moeten 
minimaal toegankelijk zijn voor type G2 zonder hindernissen en G3 mits wegneembare 
hindernissen. 

• Voertuigen met draagklasse 2400/200 moeten op R4 Oost kunnen rijden. Onderzoek naar de 
draagkracht van de bestaande Moervaartbrug heeft aangetoond dat deze niet voldoet en dat 
één brughelft vervangen moet worden. Er zullen bijgevolg ook doorsteken voor uitzonderlijk 
vervoer voorzien worden door de middenberm.  

Burgerlijke bouwklassen (= draagkracht) 
De R4 Oost dient te voldoen aan de burgerlijke bouwklassen TEUV1: 2400/200 en TEUV2: 1800/150.  
Dit is van toepassing voor alle constructies onder de rijweg;  

• Fietstunnel O5bis; 
• Brug/koker in O4bis; 
• Brug/koker in O1; 
• Nieuwe afrit E34 vanuit A’pen naar Zelzate met brug over aantakking op/afrit; 
• Maar ook eventuele afwateringskokers. Voor O6 is dit nog een probleem. 

Voor knopen met verbinding naar haven-gerelateerde gebieden gelden TEUV1: 1800/200 en TEUV2: 
1200/150. Dit geldt voor knopen O4bis, O5, O6, O6bis, O7 en O8. De kunstwerken ter hoogte van O7 
en O8 voldoen niet en gaan ook niet meteen worden aangepast. 
Voor knopen met verbinding naar dorpen-gerelateerde gebieden gelden TEUV1: 1200/200 en TEUV2: 
900/150. Dit geldt voor knopen. Dit geldt voor de brug/koker in O2, en de brug vanuit R4 Zelzate naar 
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E34 richting A’pen (nieuwe brug op niveau +2). Zwaar transport kan immers via rotonde O4 
rondrijden. 
Voor O7bis gelden dezelfde draagklassen als de R4WO. 
 
Vrije hoogtes 
Zonder uitwisseling (d.w.z. wanneer geen langspassage mogelijk is, bvb. via op- en afritten) is een 
vrije hoogte van 5,70m nodig. Dit is van toepassing op knopen O1-2-3, O4bis (brug onder R4), O5, 
O7bis en eventuele constructies aan O9. 
Indien wel langspassage mogelijk is (bvb. via op- en afritten) volstaat 5,10m. Dit is van toepassing op 
knoop O6bis. 
 
Types 
Op de R4 Oost moet verkeer type G4 mogelijk zijn. Op de knopen moet type G2 mogelijk zijn binnen 
het gabariet van de infrastructuur (binnen de boordsteen), type G3 via overrijdbare zones en type G4 
volgens noodzaak. 
Wat de bereikbaarheid van de haventerreinen voor uitzonderlijke transporten betreft, wordt verwezen 
naar de nota macro alsook een afzonderlijke nota die bij verdere uitwerking van het project zal 
opgemaakt worden.  

1.4 LANDBOUWVERKEER 

Op de R4 Oost zal geen landbouwverkeer meer toegelaten worden. Bij de inplanting van de 
fietssnelweg is momenteel niet uitgegaan van dubbelgebruik door landbouwverkeer. Verder overleg 
met de VLM is aangewezen om te bepalen of, en zo ja, waar medegebruik door landbouwverkeer 
noodzakelijk zal zijn. 
Dit type verkeer zal moeten omrijden via de lokale langsliggende of nabijgelegen wegen.  

• Tussen de Nederlandse grens en O4: behoud bestaande toestand: 
o Aan westelijke zijde liggen geen landbouwpercelen; 
o Aan oostelijke zijde blijven de percelen bereikbaar via de Leegstraat en Akker. Er is 

buiten de GRUP-contour namelijk een landbouwweg aanwezig die de 
toegankelijkheid van de landbouwpercelen langs de R4 Oost kan garanderen. Er zijn 
geen bijkomende maatregelen te treffen. 

o Vanaf Akker vertrekt een landbouwweg, parallel aan de R4 Oost, in zuidelijke richting, 
die de ontsluiting verzorgt van de achterliggende percelen tussen O2 en O3. In deze 
zone zal een oplossing moeten gezocht worden bij inname van deze zone i.f.v. de 
oplossing voor knopen O1-O2-O3. Dit is verder uit te klaren in de fase projectnota. 
De Gebr. Nautslaan kan instaan voor de ontsluiting van de percelen tussen O3 en O4, 
voor zover ze niet volledig benut worden. 
Het tuinbouwbedrijf op de hoek van de R4 Oost met de Leegstraat heeft momenteel 
zijn toegang onmiddellijk aan het kruispunt. In fase projectnota zal de ontsluiting van 
dit bedrijf verder bekeken moeten worden. Een ontsluiting via de verderop gelegen 
doorsteek blijkt niet evident. 

o Doorgaand landbouwverkeer moet omrijden via lokale wegenis. 
• Tussen O4 en O5: behoud bestaande toestand: 

o Aan westelijke zijde liggen geen landbouwpercelen; 
o Aan de oostkant verzorgen een aantal landbouwwegen, die aftakken van de N449, de 

bereikbaarheid van de percelen in het noordelijke stuk van dit segment. 
o Tussen O4 en O4bis gebeurt dat via Walderdonk en tussenliggende landbouwwegen, 

waardoor geen bijkomende ingrepen vereist zijn. 
o Ook vanaf de as Kattenhoekstraat – A. De Smetstraat – Groenstraat (tussen Sint-

Kruis-Winkel en Wachtebeke), de Hullebusstraat, de Karel Bauwensstraat en de 
Barkstraat kunnen heel wat percelen ten noorden (tussen O4bis en O5bis) en zuiden 
(tussen O5bis en O5) van Sint-Kruis-Winkel bereikt worden. Tussen O4bis en O5bis 
is de kans wel groot dat landbouwers via de zone langs de waterloop van het ene 
naar het andere perceel rijden, waardoor bijkomende maatregelen mogelijks 
aangewezen zijn en/of afspraken moeten gemaakt worden over erfdienstbaarheden 
en recht van doorgang. 
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o Door het hoogteverschil met de R4 Oost, speelt de primaire weg op het grootste stuk 
van dit segment sowieso geen rol in de ontsluiting van de landbouwpercelen; 

o Doorgaand landbouwverkeer moet omrijden via lokale wegenis. 
• Tussen O5 en O6: behoud bestaande toestand: 

o Aan westelijke zijde liggen geen landbouwpercelen; 
o Aan oostelijke zijde wel, maar deze zullen op termijn ingenomen worden door het 

regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord. Tot dan kunnen de Schuitstraat en de 
veldbaan/landbouwweg in het verlengde daarvan, de Spanjeveerstraat en de 
veldbaan (in erfdienstbaarheidszone waterloop?) langs de zijarm van de Moervaart 
een deel van de percelen ontsluiten. Bij de aanpassing van de R4 Oost moet gekeken 
worden hoe de percelen tussen de R4 en de waterloop O1350 – Hoofdgeleed 
bereikbaar kunnen blijven (de veldbaan/landbouwweg parallel aan de R4 verdwijnt 
dan). Mogelijk biedt de erfdienstbaarheidszone van de waterloop hier een oplossing. 

o Doorgaand landbouwverkeer moet omrijden via lokale wegenis. 
• Tussen O6 en O9: behoud bestaande toestand: 

o Aan westelijke zijde liggen geen landbouwpercelen; 
o Aan oostelijke zijde liggen quasi geen landbouwpercelen. De enkele percelen zijn op 

dit moment reeds bereikbaar via lokale wegenis (o.a. percelen in Desteldonk via de 
Lichterveldestraat en percelen in Oostakker via de Ledergemstraat, de Kleemstraat 
en de Gentstraat). Eén perceel in de zuidoostelijke hoek van de R4 x 
Langerbruggestraat, kant Oostakker, zal voor de ontsluiting aangewezen zijn op de 
Langerbruggestraat; 

o Doorgaand landbouwverkeer moet omrijden via lokale wegenis. 

2 NETWERK VOOR OPENBAAR VERVOER 

2.1.1 Treinnetwerk  

Verschillende gelijkgrondse kruisingen worden geschrapt: 
• De 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); 
• T.h.v. de hoofdontsluitingsweg van Ghent Coal; 
• T.h.v. de Imsakkerlaan (is door realisatie van de knoop O8 Langerbruggestraat intussen al 

gesupprimeerd); 
• T.h.v. de Langerbruggestraat (is door realisatie van de knoop O8 Langerbruggestraat intussen 

al vervangen door een ongelijkgrondse kruising). 

Bij de doortrekking van de lijn L204 richting Nederland zal er ook uitgegaan worden van 
ongelijkvloerse kruisingen met de kruisende wegen (Sint-Stevensstraat, Leegstraat, Akker, nieuwe 
afrit A11/E34/N49 komende van Antwerpen, de hoofdweg zelf, en de N449 – Walderdonk). Voor de 
kruisingen met de Sint-Stevensstraat, de Leegstraat en Akker wordt in huidig project R4WO niet 
gekeken hoe deze ongelijkvloerse kruisingen kunnen gerealiseerd worden. Dit dient door Infrabel 
verder onderzocht te worden bij het ontwerp van deze doortrekking. Het concept van de knopen O3, 
O4 en O4bis houdt wel al rekening met ongelijkgrondse kruisingen van deze geplande spoorlijn. 

2.1.2 Busnetwerk 

Zie ook macroniveau. 
 
Tussen knoop O4 (rotonde Cosmos) en knoop O9 (Eurosilo) kan de lijnvoering van buslijn 73 langs de 
R4 Oost (= hoofdas van deze lijn) grotendeels gehandhaafd blijven, zij het dat er geen haltes meer 
orden voorzien langs de primaire weg. 
De route tussen Sint-Kruis-Winkel en O4 rotonde Cosmos, zal als gevolg van de ombouw wel 
wijzigen. De bus 73 zal komende van Gent hier al ter hoogte van de nieuwe knoop O5 de R4 moeten 
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verlaten (iets zuiderlijk dan in huidige toestand) maar zal ook iets sneller de R4 terug oprijden nl ter 
hoogte van O4bis, de nieuwe knoop aan Alrcelor-Mittal. 
De aftakkingen van lijn 73, o.m. via Desteldonk, voorzien wel nog steeds stopplaatsen. 
 
Ook de buslijn 49 zal qua route door de gewijzigde aantakking van de N449 Walderdonk licht wijzigen 
van route. 
Voor de route tussen O4bis Arcelor en Zelzate zijn verschillende ingrepen voorzien ten voordele van 
de doorstroming van het openbaar vervoer.  
De bussen (zowel lijn 73 als lijn 49) zullen daarbij na de ombouw voor de richting Zelzate – 
Wachtebeke via de Wachtebekestraat rijden. Voor de route Wachtebeke – Zelzate zullen ze gebruik 
kunnen maken van afzonderlijke doorsteek naar Akker.  
In de nota micro voor de knopen O1-O4 wordt hier dieper op ingegaan. 

3 FIETSNETWERK 

De fietssnelweg wordt minimaal 3m breed voorzien. Waar mogelijk kan dit door de aannemer 4m 
breed voorzien worden en zal dit positief geëvalueerd worden in de gunning. 
 
Het project R4WO ondersteunt de realisatie van onderstaand netwerk: 
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Figuur 182: Gewenst fietsroutenetwerk, versie februari 2016 (bron: provincie Oost-Vlaanderen) 
 
Binnen het project worden onderstaande fietskruisingen van de fietssnelweg met wegen en 
aantakkingen met fietsroutes voorzien: 
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Knoo
p  

Te kruisen weg Categorie te 
kruisen weg 

Manier van kruisen 

O4  Zuidelijke afrit 
A11/E34/N49 en 
toegangsweg tot 
bedrijventerrein Rosteyne 
en  Arcelor (secundaire 
toegang) 

Afrit hoofdweg Ongelijkvloerse kruising. De fietssnelweg 
gaat onder de afrit (en ontsluitingsweg) 
via een (bestaande) fietstunnel. 

O4bis  Hoofdtoegang Arcelor 
Mittal en ontsluiting N449  

/ Ongelijkgronds. De fietser rijdt op 
maaiveldniveau en gaat onder de R4, de 
takken van de knoop O4bis. Bij realisatie 
van de spoorlijn L204 zijn aanpassingen 
nodig en zal vermoedelijk een 
bijkomende fietstunnel nodig zijn.  

O5bis  Fietstunnel/Fietsbrug 
Sint-Kruis-Winkel Dorp 
takt niet meer aan  

/ Geen kruising meer, fietssnelweg op 
maaiveldniveau (of niveau R4 Oost). 

O5 Nieuwe knoop O5 met 
aansluiting vanaf 
Schuitstraat 

Knoop zelf Ongelijkgronds met fietssnelweg op 
maaiveldniveau. 

O6 Moervaartkaai + 
Rodenhuizekaai 

Resp. lokale weg II 
+ lokale weg III 

Ongelijkgronds met fietssnelweg op 
niveau R4 Oost (over Moervaart, 
Moervaartkaai en Rodenhuizekaai) + 
aftakking naar fietssnelweg langs 
Moervaart kruist gelijkvloers met 
noordelijke op- en afrit. 

O6bis Energiestraat Lokale weg III Ongelijkgronds met fietssnelweg op 
maaiveldniveau. 

O6bis Desteldonkstraat Lokale weg III Ongelijkgronds met fietssnelweg in  
tunnel. 

O7 Skaldenstraat Lokale weg III Ongelijkgronds met fietssnelweg op 
maaiveldniveau (of licht verhoogd) in 
verharde talud. 

O7bis Piratenstraat Lokale weg III Ongelijkgronds met fietssnelweg op 
maaiveldniveau onder de nieuwe brug en 
vervolgens mee op de Piratenbrug. 

O8 Langerbruggestraat Lokale weg II Ongelijkgronds met fietssnelweg op 
maaiveld en Langerbruggestraat met 
brug er over + gelijkgronds met 
toegangen tot Volvo alsook oprit R4. 
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Figuur 183: Kruisingen fietssnelweg t.h.v. weerhouden knopen 
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Het functionele fietsroutenetwerk kruist op onderstaande locaties de R4 Oost en takt zo aan op de 
hoofdfietsroute langs de R4 Oost: 
 

Aantakking fietsroute Categorie fietsroute Manier van aantakken 

Afrit A11/E34/N49 (Rosteyne) Hoofdfietsroute as Rosteyne 
– N449 – voormalige spoorlijn 

Fietstunnel onder R4 Oost 
(bestaand). 

Hoofdtoegang Arcelor Mittal Hoofdfietsroute langs 
voormalige spoorlijn en 
bovenlokale fietsroute langs 
de N449 

Gelijkgrondse aantakking op 
maaiveld (de R4 zit in ophoging). 

Knippegroen – 
Smishoekstraat – G. De 
Baetsplein – Sint-Kruis-
Winkeldorp 

Lokale fietsroute Fietstunnel, met de R4 op maaiveld. 
Uitwisseling via het plein in Sint-
Kruis-Winkel  

Moervaartkaai Hoofdfietsroute aan de 
westzijde richting veer en 
bovenlokale fietsroute aan 
oostzijde 

Fietssnelweg en R4 met brug over 
de Moervaartkaai. De aftakking van 
de fietssnelweg R4 naar de 
fietssnelweg langs de Moervaart 
kruist de op- en afrit van/naar de 
Moervaartkaai gelijkvloers. 

Energiestraat Lokale fietsroute Lokale fietsroute gaat samen met 
de autobrug over R4 en 
fietssnelweg. Uitwisseling 
gelijkvloers aan Energiestraat 
(oostelijke zijde). 

Desteldonkstraat Bovenlokale fietsroute Gelijkvloerse aansluiting ten 
noorden van de Desteldonkstraat 
(fietssnelweg in tunnel) 

Belgicastraat – Skaldenstraat Lokale fietsroute Lokale fietsroute gaat met brug over 
R4 en fietssnelweg. Uitwisseling via 
Lichterveldestraat. 

Langerbruggestraat Hoofdfietsroute aan de 
westzijde, bovenlokale 
fietsroute aan de oostzijde 

Langerbruggestraat gaat met brug 
over R4, fietssnelweg takt 
gelijkvloers aan op westelijke tak 
Langerbruggestraat. 

Slotendries Hoofdfietsroute (op lange 
termijn) langs as Veeweg – 
Slotendries 

Fietsbrug. 

4 VOETGANGERSNETWERK 

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.  
 
Onderstaand overzicht beschrijft de huidige en toekomstige verbindingen. Er wordt aangegeven welke 
geschrapt, behouden of nieuw gerealiseerd worden. 
 

 Bestaande linken 
over/onder R4 Oost 

Toekomstige linken over/onder 
R4 Oost 
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 Bestaande linken 
over/onder R4 Oost 

Toekomstige linken over/onder 
R4 Oost 

Zelzate – Stekkerweg en 
Sint-Stevensstraat 
(wandelroute) 

Voorrangsgeregelde 
kruispunten 

Kruispunten worden opgeheven 
voor alle verkeer. De wandelroute 
langs de Sint-Stevensstraat zal 
vanuit het oosten omgeleid worden 
naar knoop O1, om vervolgens 
langs de R4 naar de Sint-
Stevensstraat aan de westzijde te 
lopen. 

Zelzate – omgeving 
Leegstraat oost en 
Kanaalstraat 

VRI aan 
Kanaalstraat/Leegstraat 

Ovonde (in projectnota verder te 
bespreken of en hoe 
voetgangersoversteken worden 
geïntegreerd). 

Zelzate – omgeving 
Akker/Rijkswachtlaan 

VRI aan 
Rijkswachtlaan/Akker 

Deel van langgerekte ovonde (in 
projecnota nog verder te bespreken 
of ook hier voetgangersoversteken 
worden geïntegreerd) 

Wachtebekestraat – 
bedrijvenzone Kloosterbos 

VRI aan noordelijke op- en 
afrit A11/E34/N49 

Geen kruising meer mogelijk op 
deze plaats. Voetgangers kunnen 
via bus/fietsbaan naar knoop 
Rijkswachtlaan / Akker. 

Toegang Arcelor Mittal VRI met 
voetgangersoversteek 

Ongelijkvloerse kruising met R4 
Oost in ophoging en fietssnelweg er 
onder. Na te gaan in projectnota of 
bijkomende maatregelen voor de 
voetgangers nodig zijn bovenop de 
fietsvoorzieningen. 

Havenactiviteiten 
Knippegroen – Sint-Kruis-
Winkel  

VRI aan 
Knippegroen/Smishoekstraat 

Fietstunnel, ook te gebruiken door 
voetgangers. 

Moervaartkaai/ 
Rodenhuizekaai 

Ongelijkvloers onder R4 Oost 
door. 

Behoud bestaande ongelijkvloerse 
kruisingen + te gebruiken als 
voetgangersverbindingen tussen 
beide zijde van de R4 Oost. 

Energiestraat VRI aan Energiestraat Brug van het Hollands complex 
voorzien van fietspaden, ook te 
gebruiken door voetgangers. 

Haven - Skaldenpark Brug over de R4 met 
fietspaden 

Cf bestaande toestand 

Haven – Oostakker Onbeveiligde kruising aan 
Imsakkerlaan/Wittewalle 

Kruispunt wordt opgeheven, geen 
kruising meer mogelijk. De 
voetgangers kunnen wel gebruik 
maken van de nieuw te bouwen 
brug Piratenstraat. 

Haven – Oostakker  VRI aan Langerbruggestraat Ongelijkvloerse knoop met 
fietspaden op de brug, ook te 
gebruiken door voetgangers. 

 
Op een aantal relaties zullen de effectieve voetgangersstromen (zeer) beperkt zijn, doch niet 
ondenkbaar. De afstanden van een aantal verbindingen zijn mogelijk minder evident te voet en zullen 
in dat geval veeleer met de fiets gebeuren. 
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DEEL 8 – AANDACHTSPUNTEN I.F.V. VERDERE UITWERKING 

In het kader van het DBFM-bestek zullen een aantal ontwerphandboeken in combinatie met een 
programma van eisen, worden uitgewerkt waarin de eisen t.a.v. het project worden vertaald. Het is 
niet de bedoeling om deze eisen reeds in de startnota op te lijsten. Er zullen in kader van de 
projectnota mogelijk nog wijzigingen gebeuren aan de voorkeursvariant afhankelijk van de 
openstaande varianten voor bepaalde knopen of segmenten. 
In die zin worden in de startnota reeds een aantal aandachtspunten opgelijst i.f.v. de verdere 
uitwerking. Deze kunnen in een latere fase verfijnd en vertaald worden naar eisen. 
De hieronder opgesomde aandachtspunten moeten beschouwd worden als een overzicht van 
aspecten die relevant zij bij de verdere uitwerking van de concepten op meso- en microniveau. In die 
zin worden ook een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden herhaald uit deel 5 van deze nota. 

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. 
• De inpassing van infrastructuren wordt maximaal afgestemd op de geplande invulling van de 

koppelingsgebieden. 

2 VERKEERSKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

• Er worden minimaal 2x2 rijstroken voorzien op de R4 Oost, en dit zowel op het primaire I 
gedeelte als op het deel dat als primaire II is geselecteerd. 

• Op R4 Oost wordt – zowel op het primaire I- als het primaire II-gedeelte – een 
ontwerpsnelheid van 100 km/u gehanteerd.  

o Onderstaand typedwarsprofiel wordt daarbij minimaal voorzien (de vluchtstroken 
kunnen plaatselijk gemotiveerd vervangen worden door redresseerstroken): 

 
Figuur 184: Typedwarsprofiel R4 Oost met vluchtstroken 
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Figuur 185: Typedwarsprofiel R4 Oost in sleuf met vluchtstroken 

 
o Wat het lengteprofiel betreft wordt voor het doorgaande verkeer op de R4 Oost 

gestreefd naar een hellingspercentage van maximaal 4%, wenselijk 3% en voor de 
op- en afritten maximaal 5%. 

• De filekans op het primaire I-gedeelte van de R4 Oost dient kleiner te zijn dan 5%.  
• Enkel gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten op R4 Oost. 
• Kruispunten dienen te voldoen aan het vademecum “Veilige wegen en Kruispunten”. 
• Bij verdere detaillering van het ontwerp dient rekening gehouden met de standaardwaarden 

voor wegontwerp zoals opgenomen in de startnota macro. Daarbij wordt speciaal ook 
aandacht geschonken aan de zichtafstanden ter hoogte van de bochten en dergelijke. 

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

• Er wordt een fietssnelweg voorzien langs de R4 Oost conform de richtlijnen van het 
fietsvademecum. 

o Er wordt minimaal 3,00m voorzien, waar mogelijk kan de Deelnemer 4m voorzien, dit 
zal positief beoordeeld worden bij de gunning. 

• Bij verdere uitwerking zal op vlak van fietsinfrastrcutuur de nodige aandacht besteed worden 
aan: 

o doorzichten en lichtinval in verband met het sociaal veiligheidsgevoel. 
o verblinding van fietsers door verkeer op de R4 (en vcie versa). 
o eventuele rustpunten langsheen de fietssnelweg.  
o eventuele windbescherming voor de fietsers (oa op de fietsbruggen). 

Aan knoop O3 wordt een volwaardig uitwisselingspunt tussen de A11/E34/N49 en het primaire I-
gedeelte van de R4 Oost gecreëerd in de vorm van een halve verkeerswisselaar. De uitwisseling 
tussen de A11/E34/N49 en het primaire II-gedeelte van de R4 Oost gebeurt middels op- en afritten. 
 
Op volgende knopen wordt via op- en afritten uitwisseling voorzien tussen het lokaal wegennet en de 
R4 Oost voor gemotoriseerd verkeer: 

• Tussen O1 en O2 ter ontsluiting van Zelzate (Kanaalstraat, Leegstraat, Rijkswachtlaan en 
Akker via langgerekte rotonde); 

• O4 – Rosteyne; 
• O4bis – ontsluiting Arcelor Mittal en N449 Walderdonk; 
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• O5 – Moervaart Noord (ontsluitingsweg Sint-Kruis-Winkel, ontsluitingsweg regionaal 
bedrijventerrein Moervaart-Noord en verlegde Pleitstraat – eventueel ook verlengde 
Knippegroen); 

• O6 – Moervaartkaai-Rodenhuizekaai-Energiestraat; 
• O6bis – Energiestraat (onrechtstreeks ook Desteldonkstraat); 
• O7 – Belgicastraat-Skaldenstraat; 
• O8 – Langerbruggestraat (onrechtstreeks ook Wittewalle); 
• O9 – R4 D. Eisenhowerlaan. 

Op volgende knopen wordt de R4 Oost gekruist door verbindingen voor gemotoriseerd verkeer zonder 
uitwisseling met de R4: 

• O7bis – Piratenstraat. 

Op volgende locaties wordt de R4 Oost gekruist door verbindingen voor fietsers: 
• O5bis – Knippegroen-Smishoekstraat. 

3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

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

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

• Bij tunnels (>200m) dienen specifieke veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden. Deze zullen 
in een vervolgstadium afgestemd worden met alle betrokken actoren (AWV, EMT, EVT en 
hulpdiensten). Ook onderdoorgangen (< 200m) zullen met de nodige veiligheidsvoorschriften 
rekening dienen te houden. 

In de projectfase zal het ontwerp verder uitgewerkt worden met specifieke aandacht voor: 
• verdere detaillering van de voetgangersstructuren onder andere ter hoogte van de knopen 

O1-O2; 
• de afstemming op uitzonderlijk vervoer; 
• de afstemming op de nutsleidingen; 
• de concrete eisen inzake fasering en minder hinder maatregelen; 
• verwerking van de maatregelen vanwege de projectMER; 
• … 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED GENT (INRICHTING R4 
OOST EN R4 WEST) – STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN R4 OOST 

Onderstaande stedenbouwkundige voorschriften werden opgenomen voor de verschillende 
bestemmingen op R4 Oost in het GRUP Afbakening zeehavengebied Gent - Inrichting R4 Oost en R4 
West: 
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2 TYPEDWARSPROFIELEN BESTAANDE TOESTAND R4 OOST 

Zie afzonderlijke bijlage  

3 VERSLAGEN IGBC  

Zie aparte bijlage. 
Relevant voor R4 Oost zijn de IGBC-vergaderingen van 12/04/2016, 15/09/2016, 24/10/2016 en 
03/05/2018.  
 
De nota wordt  voorgelegd op de RMC dd 18 juni 2018. 
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