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STARNOTA R4 WEST MESONIVEAU 

DEEL 1 – INLEIDING 

1 AANLEIDING 

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

2 PROBLEEMSTELLING 

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

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

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

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

• Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen; 

• Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven; 

• Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap; 

• Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving. 

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

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

• W3 – Riemesteenweg en ontsluiting RWZI 

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

• W6 – Drogenbroodstraat 

• W7 – Elslo 

• W8 - Langerbrugsestraat 

• W9 – N456 Christoffelweg – Evergemsesteenweg 

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

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

• O4bis – Arcelor Mittal 

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

• O5 – Moervaart Noord 

• O6 – Omgeving Moervaart 

• O6bis – Energiestraat 

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

• O9 – Eurosilo 
 
Voorliggende nota bespreekt de as R4 West (tussen N49 en N9) op mesoniveau. Meer algemene info 
kan teruggevonden worden in de startnota – macroniveau. Meer gedetailleerde info over specifieke 
knopen van R4 West 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 West op 
mesoniveau: 
 
Betrokken actoren van de werkgroepen Mobiliteit en Infrastructuur 

• Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) 

• Provincie Oost-Vlaanderen 

• Stad Gent 

• Gemeente Evergem 

• Haven van Gent 

• Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid 

• De Lijn Oost-Vlaanderen 

• Infrabel 

• THV ARCADIS-SBE 
 
Betrokken actoren op de stuurgroep 

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

• Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV); 

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

• Provincie Oost-Vlaanderen; 

• Stad Gent; 

• Gemeente Evergem; 

• Gemeente Zelzate; 

• Haven van Gent; 

• Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid; 

• Departement Ruimte Vlaanderen; 

• Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 

• De Lijn Oost-Vlaanderen; 

• Infrabel; 

• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ); 

• Afdeling Maritieme Toegang (AMT); 

• Dienst Milieueffectrapportage; 

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

6.1 INLEIDING 

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

6.2 RAAMPLAN  

Het “ontwerp Raamplan ‘Gent zeehaven’ R4 west en oost” werd opgemaakt door ontwerpbureau 
Omgeving. De studie werd conform verklaard op 17 november 1999 (laatste document dateert van 
december 1999).  
 
Volgende doelstellingen uit dit raamplan gelden specifiek voor R4 West. 
 

• Verkeer in woongebieden en bedrijventerreinen worden strikt gescheiden 

• De veiligheid moet verhoogd worden  

• Fietsers moeten de R4 veilig en comfortabel kruisen 

• De woonkernen ten oosten van R4 West mogen niet worden afgesneden van de hoofdkernen 
ten westen van de weg. 

• R4 West moet zijn rol als primaire weg van categorie I kunnen vervullen. Dit betekent dat de 
weg een vlot verkeer moet kunnen toelaten en dat de belangrijke gebieden aan de rand goed 
worden ontsloten. Concreet betekent dit: 

• een beperkt aantal aansluitingen (om de 3 à 5 km); 

• een vlotte doorstroming (maximum 5% filekans); 

• geen rechtstreekse ontsluitingen op de weg. 

• de ontwerpsnelheid is 100 km per uur of lager.  
 
De Sifferverbinding sluit aan ter hoogte van de kruising van R4 West met de Ringvaart. Dit complex 
werd ingetekend in het raamplan. Het kruispunt is niet opgenomen in dit DBFM-dossier maar in het 
raamplan wordt de Sifferverbinding conflictvrij aangesloten op R4- west.  

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) gepland. 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. 
Ter hoogte van R4 West takt de Sifferverbinding aan iets ten noorden van de knoop W9.  



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 12 | 103 

 

6.4 ROOILIJNSTUDIE  

Zie ook macroniveau 
 
Het eindrapport van de rooilijnstudie dateert van 2001.  
Het hoofddoel van de studie is om, uitgaan 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 krijgt een 
meer ingesloten karakter (bomenrijen, langsliggende spoorinfrastructuur), R4 West krijgt in de mate 
van het mogelijke een meer open karakter (zie onderstaand profiel). 
 

 

Figuur 1: Typeprofiel R4 West (bron: Rooilijnstudie, 2001) 
 
Algemeen worden onderstaande elementen meegenomen in het segment R4 West: 

• Er worden twee vangrails voorzien op de middenberm met verlichting van 12 meter hoog.  

• Er wordt een bouwvrije strook voorzien voor het deel primaire weg categorie 1 van 30 meter 
van uit de gracht.  

• Met betrekking tot de geluidbuffering wordt het volgende voorzien:  
Voor de geluidsbuffering wordt ter hoogte van Ertvelde, Rieme, Wippelgem, Evergem, 
Kerkbrugge en Wondelgem bij voorkeur een geluidswal gerealiseerd. Waar de 
afstand tussen de te bufferen huizen en R4 het niet toelaat of waar de geluidswal 
dicht bij de woningen komt, wordt een geluidscherm voorzien. De geluidswal wordt 
best minimaal 4m hoog voorzien (verkeersstroom met 20% vrachtverkeer). De wal 
wordt onder talud 6/4 aangelegd om uitspoeling te voorkomen. Onderaan de talud 
wordt een gracht (met natuurtechnisch profiel) van 4m breed voorzien i.f.v. 
wateropvang. De benodigde ruimte voor een geluidswal bedraagt bijgevolg 20m. 

• Van knooppunt Drogenbroodstraat tot Elslo wordt een effectieve groenbuffer in de vorm van 
een geluidswal voorzien. 

• Gezien de beperkte ruimte tussen de tuinen en R4 wordt tussen Elslo en Langerbrugsestraat 
de voorkeur gegeven aan een geluidsscherm met tussen het scherm en de tuinen een lage 
groenbuffer. 

 
Meer uitleg bij de vormgeving van de knopen wordt op microniveau per knoop voorzien. 
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6.5 GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED GENT – INRICHTING R4 WEST EN R4 
OOST 

De Vlaamse regering heeft op 15 juli 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
Zeehavengebied Gent - Inrichting R4 Oost en R4 West' definitief vastgesteld.  

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

6.6 STAND VAN ZAKE REALISATIE RAAMPLAN 

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

• W1 – E34 x R4 West 

• W5 – Ovaal van Wippelgem (m.u.v. verbindingsweg naar Noordlaan) 
 
Enkele knopen zijn reeds verder uitgewerkt en worden binnenkort gerealiseerd los van het project 
R4WO (zie ook verder): 

• W2 – Rieme Noord 

• W5 – Verbindingsweg Ovaal van Wippelgem – Noordlaan 
 
Tenslotte is er ook reeds werk gemaakt van andere maatregelen zoals het dichtzetten van de 
middenberm voor zwakke weggebruikers maar ook voor gemotoriseerd verkeer op verschillende 
locaties, het inrichten van wegenis langs R4 West in kader van de ontwikkelingen van deze terreinen 
en de toekomstige aansluitingen op de te realiseren knopen, het verplaatsen van leidingen 
anticiperend op toekomstige werken… 
 
Om de overige knopen versneld te kunnen uitvoeren wordt in kader van deze studie het project als 
een DBFM-project gerealiseerd. 
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7 PROCESVERLOOP HUIDIGE STUDIE 

Huidige studie heeft als doel een DBFM-dossier (Design, Build, Finance, Maintain) voor te bereiden, 
dat zal resulteren in een bestek met eisen voor de inrichting van de verschillende knopen en assen 
van het project R4WO (R4 West, R4 Oost en doortocht Zelzate). Eens dit bestek op de markt 
verschijnt, zullen aannemers zich kunnen inschrijven volgens de principes van een DBFM. 
 
Om dit bestek voor te bereiden werd eerst een optimalisatiestudie uitgevoerd, waarbinnen 
verschillende alternatieven werden onderzocht voor de knopen en assen binnen het projectgebied 
R4WO. In functie van de bespreking van deze varianten werden in de periode mei 2015 – maart 2016 
verschillende Werkgroepen Infrastructuur en Mobiliteit – kortweg WGIM– georganiseerd. Voor 
specifieke thema’s of problematieken zoals water, nutsleidingen en uitzonderlijk vervoer, werden 
tevens bilaterale overlegmomenten gehouden. 
Het resultaat van de optimalisatiestudie is een startnota (onderverdeeld in een aantal deelstartnota’s 
op macro-, meso- en microniveau), waarin de varianten voor de verschillende knopen en assen 
worden beschreven en tevens een onderbouwing wordt gegeven van de voorkeursvariant per knoop 
en per as. 
Deze startnota zal voorgelegd worden aan de IGBC (InterGemeentelijke BegeleidingsCommissie) en 
vervolgens aan de RMC (Regionale MobiliteitsCommissie) voor advies.3 
Vervolgens zal een Referentieontwerp opgemaakt worden dat zal resulteren in een projectnota. Ook 
deze projectnota zal de procedure van IGBC en RMC volgen. 
Tenslotte zullen de eisen in een bestek vastgelegd worden. 
 
In het kader van het PPS-project wordt enigszins afgeweken van de klassieke vorm van een start- en 
projectnota. Het is immers niet wenselijk om voor alle knopen een eenduidig ontwerpplan vast te 
leggen conform de klassieke start- en projectnota-procedure. Voor die knopen waarvoor dit niet kan, 
zullen binnen de start- en projectnota-procedure wel de nodige randvoorwaarden en uitgangspunten 
geformuleerd worden waarbinnen het ontwerp moet vorm gegeven worden. Tegelijkertijd zullen de 
nodige vrijheden gelaten worden om in kader van de DBFM-procedure tot een ontwerp te komen. In 
de start- en projectnota zal telkens duidelijk aangegeven worden waar deze vrijheden wel en niet 
gegeven worden. De actoren die betrokken zijn bij de opmaak van de start- en projectnota’s zullen 
mee beslissen waar welke vrijheden gelaten worden en waar een bepaalde oplossing wordt opgelegd. 
Het uiteindelijke ontwerp dat door de aannemer wordt opgemaakt, kan dus enigszins afwijken van het 
referentieontwerp opgenomen in de projectnota. Daarbij mag evenwel niet afgeweken worden van de 
vooropgestelde eisen. Het uiteindelijke ontwerp zal uiteraard nog voorgelegd worden aan alle 
betrokken actoren o.a. ook via de in te dienen omgevingsvergunning. 
 
 
 

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

 

Figuur 2: situering R4 West op mesoniveau (schematisch) 
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Figuur 3: situering R4 West op mesoniveau (luchtfoto) (bron: www.google.be/maps) 
 
In functie van de leesbaarheid worden enkele praktische afspraken meegegeven omtrent naamgeving 
van straten: 

• Evergemsesteenweg: met “Evergemsesteenweg” wordt de Evergemsesteenweg ten zuiden 
van de R4 in Wondelgem bedoeld. De Evergemsesteenweg ten noorden van de R4, in het 
verlengde van de Zeeschipstraat wordt “Christoffelweg” genoemd, overeenkomstig de naam 
van deze weg op grondgebied Evergem. 

• R4 versus Industrieweg: aan R4 West tussen de N9 en de Zeeschipstraat heet de R4 daar 
Industrieweg. Wanneer over R4 gesproken wordt, wordt de primaire weg bedoeld en niet de 
parallelweg. Wanneer over Industrieweg wordt gesproken wordt de parallelweg bedoeld. 
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DEEL 2 – PLANNINGSCONTEXT 

1 JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT 

1.1 GEWESTPLAN 

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

 

 

Figuur 4: 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 (zie macro) 
- GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West (zie macro) 
- GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2 (zie macro) 
- GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Fase 2 – deelplan Rieme Noord (zie knoop W3) 
- RUP Recreatie Engelenhof (zie knoop W3) 
- RUP Droogte Maagdekensstraat (zie knoop W7) 

 
De gemeentelijke RUP’s worden op microniveau besproken en hebben weinig invloed op de 
mesoschaal. Relevante input hiervan op mesoschaal is er niet. 
 
Op mesoniveau is voornamelijk het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en 
R4 West van belang. 

1.2.1 Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 Oost en R4 West 

Zie ook macroniveau. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor de bestemmingen van R4 West 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. 
 

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

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

 

1.3 ROOILIJNPLANNEN 

Voor het deel tussen de Ringvaart en het complex E34 x R4 West werden rooilijnen onderzocht in de 
rooilijnenstudie van 2001. Deze rooilijnenstudie heeft niet geleid tot een rooilijnplan maar heeft wel de 
basis gevormd voor de bepaling van de grenzen van het GRUP afbakening Zeehavengebied Gent – 
inrichting R4 Oost en R4 West. 
Het deel tussen de Ringvaart en de N9 maken geen deel uit van het GRUP afbakening 
Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 West, hiervoor wordt verwezen naar de 
reservatiestrook op het gewestplan. 
 
De rooilijnen worden op microniveau weergegeven. 

1.4 BUURT- EN VOETWEGEN 

Zie microniveau 

1.5 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

In de onmiddellijke omgeving van de R4 West is 
volgend beschermd stads-en dorpsgezichten 
gelegen:  
 Hoge Avrijestraat 2: vnl. "Goed ter Avrije" en 

zijn onmiddellijke omgeving met inbegrip van 
de hoeve Hoge Avrijestraat 3  te Evergem 
(rode cirkel op figuur), zie ook microniveau. 

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

 

Figuur 5: 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. 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/107.1/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/107.1/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44019/107.1/
http://www.geopunt.be/
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1.7 VEN-GEBIEDEN 

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

1.8 WATERTOETS 

Langsheen de R4 zijn verschillende delen effectief en 
mogelijk overstromingsgevoelig. Voornamelijk tussen 
W3-Riemesteenweg en W5-Ovaal van Wippelgem zijn 
langs de R4 verschillende delen effectief 
overstromingsgevoelig. Tussen W6-Drogenbroodstraat 
en W7-Elslo is een zone mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied aangeduid. Tenslotte is 
er ook een zone net ten zuiden van W8-
Langerbrugsestraat mogelijk overstromingsgevoelig. 
Bijzondere aandacht zal moeten gaan naar 
waterhuishouding bij de keuze van concepten bij deze 
gebieden. Ook langs heen de Industrieweg zijn 
verschillende zones aangeduid als mogelijk 
overstromingsgevoelig. 
 

 

Figuur 6: overstromingsgevoelige 

gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be, 

sept. 2015 ) 
 

http://www.geopunt.be/
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R4 West tussen de E34 en de Drogenbroodstraat is gelegen in het oppervlaktewaterwinningsgebied 
Kluizen. 

 

Figuur 7: Oppervlaktewaterwinningsgebied Kluizen (www.geopunt.be) 
 

http://www.geopunt.be/


 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 21 | 103 

 

1.9 RELEVANTE MER-STUDIES  

1.9.1 MER R4 West 

In 2002 werd door Ecolas (i.o.v. AWV) een milieueffectenstudie (MER) opgemaakt om de milieu-
impact van de omvorming van de R4 Westelijke tak in te schatten. Het betreft het wegvak gelegen 
tussen N9 en N49, tot een primaire weg I.  
 
Op mesoniveau zijn enkele zaken relevant: 

- Er wordt voorgesteld een bomenrij met zomereik aan te planten langs de R4 gecombineerd 
met haagbeplanting als afscheiding tussen fietspad en R4. 

- Het visueel accentueren van de kruisende wegen met groenelementen wordt positief 
beoordeeld.  

- De architectonische vormgeving van de fietsbruggen wordt als belangrijk beschouwd voor het 
landschap. Er wordt ook aanbevolen de fietsbruggen in dezelfde architectonische stijl uit te 
voeren. 

- Een veilige en vlotte passage voor de kruisende tram, en voor de fietsers en de voetgangers 
ter hoogte van W9 zijn een belangrijk aandachtspunt in het MER.  

- Ter hoogte van de Drogenbroodstraat werd de impact van een autobrug onderzocht en 
omwille van onteigeningen niet wenselijk geacht. Als milderende maatregel wordt een 
fietsbrug of de R4 in sleuf voorgesteld. 
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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 en Evergem worden op macroniveau 
besproken.  
 
Het meest bepalende aspect is de selectie van R4 West tot primaire weg type I en de bijhorende 
inrichtingsprincipes (afstand tussen aansluitingen, beperkte filekans, geen rechtstreekse toegangen 
en dergelijke). 

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 West zijn: 

- De ontwikkeling van 400ha4  
haventerreinen rond het Kluizendok (vnl. 
ontsloten naar R4 West via Ovaal van 
Wippelgem) 

- De ontwikkelingen van de regionale 
bedrijventerreinen Grote Nest, Kleine 
Nest, Kop van Nest in totaal goed voor 
160 ha bedrijventerrein5. (ten zuiden van 
het Kluizendok) (vnl. Ontsloten naar R4 
West via Ovaal van Wippelgem) 

- De ontwikkelingen van 100ha6 lokale 
bedrijventerreinen Rieme Noord (Voor de 
ontsluiting naar R4 West wordt een 
nieuwe knoop W2 – Rieme Noord op R4 
West gebouwd). 

- Het aansnijden van enkele 
woonuitbreidingsgebieden in Evergem 
(vnl. RUP Droogte-Maagdekensstraat) 
(momenteel vnl. ontsloten naar R4 West 
via W7-Elslo) 

 

 

Figuur 8: Belangrijkste Ruimtelijke 

ontwikkelingen 

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 koppelingsgebieden tussen haven en 
woonkernen en de uitbouw van recreatieterreinen in Evergem (zie ook nota macroniveau). 

2.3 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

Zie microniveau. 
 

                                                      
4 http://gk.loket-oost-vlaanderen.be/projecten/duurzame-haven-als-economische-motor/#toggle-id-2, 
april 2016 
5 http://g2i.be/nl/x/19, april 2016 
6 http://www.havengent.be/nieuwsdetail/2305/aanleg-nieuw-bedrijventerrein-rieme-noord-van-start, 
april 2016 

http://gk.loket-oost-vlaanderen.be/projecten/duurzame-haven-als-economische-motor/#toggle-id-2
http://g2i.be/nl/x/19
http://www.havengent.be/nieuwsdetail/2305/aanleg-nieuw-bedrijventerrein-rieme-noord-van-start
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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 NETWEROK (TEN-T) 

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

 

Figuur 9: TEN-T in Vlaanderen (bron: AWV) 
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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. 

 

Figuur 10: Kilometerheffing vanaf 1 april 2016 (bron: viapass.be) 

3.4 AFSTEMMING VERKEERSINFRASTRUTUUR GRENZELOZE KANAALZONE 

Zie macro, geen relevante input op mesoniveau. 

3.5 VISIE M.B.T. SPOORINFRASTRUCTUUR 

3.5.1 Visie Infrabel 

Zie macroniveau. 
Infrabel wenst bestaande spoorwegovergangen maximaal te schrappen.  
Goederenspoorlijn 55 is een enkelspoor maar kan op termijn ooit een dubbelspoor worden. 

3.5.2 Vlaamse Spoorstrategie 

Zie ook macro. 
Personenspoorlijn 58 – Gent-Eeklo is opgenomen bij het GEN-netwerk van Gent7 als onderdeel van 
het voorstadsnet. Om dit voorstadsnet te versterken worden onderstaande onderstaande 
optimalisaties aan de spoorlijn 58 voorgesteld: 

• Elektrificatie 

• Verdubbeling spoorlijn  

• Verlenging spoorlijn tot Maldegem 

                                                      
7 Bron: Vlaamse Spoorstrategie, definitieve conceptnota versie 8 februari 2013, departement MOW 
afdeling Algemeen Beleid. 
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3.6 MOBILITEITSVISIEVISIE 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. 
 
De R4 West is geselecteerd als hoofdfietsroute. Ten westen is er een alternatieve bovenlokale 
fietsroute voorzien. Op verschillende locaties zijn er vertakkingen naar het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk. De verbindingen naar R4 Oost via de veerboten zijn opgenomen in het 
fietssnelwegenplan van de provincie Oost-Vlaanderen (concreet betreft dit de Vasco Da Gamalaan en 
de Langerbrugsestraat), deze fietssnelwegen werden nog niet opgenomen in het BFF-netwerk of 
geselecteerd als hoofdroute BFF. Dit dient nog te gebeuren in volgende BFF-wijzigingscommissies. 
Nadien dient het plan nog bekrachtigd te worden door de deputatie. Zodra de goedkeuring door 
deputatie er is, worden ze opgenomen in het kaartmateriaal van Gisoost en de fietsnetwerken (wellicht 
in juni 2016). Ook het fietsknooppuntennetwerk zal in die zin worden geüpdatet. 
 
Op onderstaande locaties takt het bovenlokaal functioneel netwerk aan op de hoofdfietsroute langs R4 
West: 

• BFF Riemesteenweg-Pastorijstraat 

• BFF Hoogstraat 

• BFF Walgracht-Hageland 

• BFF Vasco Da Gamalaan (geselecteerd als fietssnelweg) 

• BFF Drogenbroodstraat-Kerkbruggestraat 

• BFF Elslo (ten westen van R4 West) 

• BFF Langerbrugsestraat (ten westen van R4 West geselecteerd als fietssnelweg) 

• BFF Zeeschipstraat-Christoffelweg 

• Hoofdfietsroute L58 

• BFF Evergemsesteenweg 

• Alternatieve BFF Vijfhoekstraat 
 

 

Figuur 11: BFF Oost-Vlaanderen (bron: www.gisoost.be, geraadpleegd op 15-09-2017) 

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

 

Figuur 12: 

fietsknooppuntennetwerk R4 West 

(www.fietsnet.be) 

De reeds gerealiseerde hoofdfietsroute langs R4 West 
neemt een belangrijke rol op binnen het recreatief 
fietsnetwerk. Het fietspad maakt deel uit van het netwerk van 
de E34 tot aan de Drogenbroodstraat. 
 
Het netwerk kruist R4 West op onderstaande locaties: 

• Hoogstraat 

• Drogenbroodstraat 

http://www.fietsnet.be/
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3.9 RAAMPLAN FIETS (IN OPMAAK) 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met de verschillende betrokken actoren een nieuw 
fietsnetwerk gedefinieerd in en rond de haven van Gent. Onderstaande figuur geeft de stand van 
zaken weer d.d. februari 2016. Over dit netwerk is nog geen consensus en verdere besprekingen met 
de betrokken actoren zijn voorzien. 

 

Figuur 13: Raamplan Fiets, versie februari 2016 (bron: provincie Oost-Vlaanderen)8 

                                                      
8 Deze kaart is de recentste versie bij opmaak van deze nota maar wordt nog verder besproken en 
geüpdatet. 
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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 West op 
grondgebied Gent: 

• R4 West: Primaire weg I - 90 km/u 

• Industrieweg: Lokale weg type III - 50 km/u  

• Christoffelweg-Zeeschipstraat: Secundaire weg type II - 70 km/u 

• Evergemsesteenweg: Lokale weg type IIa – 50 km/u 
 
Voor fietsers zijn de knopen Evergemsesteenweg x R4 en N9 x R4 van stadsregionaal belang. 
Fietsers van het hinterland komen via deze schakelpunten de stad binnen. Deze knopen dienen 
duidelijke landmarks te zijn voor fietsers.9  

3.10.2 Mobiliteitsplan Evergem (BS 09.02.2015) 

Zie ook macro en microniveau. 
 
Het mobiliteitsplan van de gemeente Evergem werd verbreed en verdiept. Het verbrede en verdiepte 
beleidsplan werd conform verklaard op de RMC van 20 november 2014.  
 
De straten die op de R4 uitkomen in Evergem zijn in het mobiliteitsplan opgenomen met onderstaande 
snelheidsregimes en wegencategorisering: 

• Riemesteenweg: lokale weg type II – 50 km/u 

• Hoogstraat: lokale weg type III – 70 km/u 

• Verbindingsweg Ovaal van Wippelgem – N458: lokale weg type I – 70 km/u 

• Drogenbroodstraat:  
o Met kruising R4: lokale weg type II – 50 km/u 
o Zonder kruising R4: lokale weg type III – 50 km/u 

• Elslo: lokale weg type II – 50 km/u 

• Langerbrugsestraat: lokale weg type II – 50 km/u 
 
In het mobiliteitsplan van Evergem wordt gesteld dat het wegwerken van barrières gunstige kansen 
heeft voor het fietsnetwerk. Volgende maatregelen worden genoemd: 

• Insleuving R4 op verschillende kruispunten  

• Ongelijkvloerse fietsersdoorgangen:  
o Drogenbroodstraat/Kerkbruggestraat indien dit kruispunt verdwijnt  
o Beekstraat/Walgracht  
o Hoogstraat nadat de ontsluiting van De Nest, Kluizendokken en Rieme via Ovaal van 

Wippelgem gebeurt.  

                                                      
9 Dit fietsconcept wordt momenteel door de stad Gent verder uitgewerkt. 
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3.11 RELEVANTE (VERKEERS)STUDIES 

 
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 Verbindingsweg N458 Noordlaan-Ovaal van Wippelgem 

Waar het Kluizendok op de R4 West aansluit, is een aantal jaren terug een ovaalvormige rotonde 
gerealiseerd op niveau +1 boven de R4. Enkel de verbindingsweg naar de N458 is nog niet 
aangelegd. Dat is voorzien in 2017 op niveau buiten project R4WO. 

3.11.2 W2 – Rieme Noord 

Aan Rieme Noord komt een brug over de R4 West. Vanop de brug vertrekken op- en afritten naar de 
R4 (Hollands complex vergelijkbaar met het knooppunt aan het Skaldenpark). De uitvoering van dit 
project start in 2016 en is geen onderdeel van project R4WO. 

 

Figuur 14: W2 - Complex Rieme-Noord (bron: AWV)  

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

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. 
 

http://www.wegenforum.nl/
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Figuur 15: Streefbeeld E34 Zelzate-Maldegem (bron: MOW-AWV) 

3.11.4 Heraanleg N9 - Brugse Vaart  

De N9-Brugsevaart tussen de R4 en de R40 wordt heraangelegd waarbij dubbelrichtingsfietspaden en 
parallelwegen voor lokaal verkeer worden voorzien. De op- en afrit aan de noordzijde tussen R4 West 
en de N9-Brugsevaart wordt heraangelegd waarbij de Wijmenstraat en de Speystraat, net als de 
Industrieweg-parallelweg via deze op- en afrit ontsloten worden. 

 

Figuur 16: Voorontwerp Brugsevaart (bron: AWV) 

3.11.5 Aanleg lokale fietspaden groenbuffer R4 West te Wondelgem 

Ten zuiden van de R4 tussen de N9-Brugsevaart en de Evergemsesteenweg wordt een groenbuffer 
aangelegd inclusief voet- en fietspaden. Deze fietspaden zorgen voor extra mogelijkheden voor 
fietsers ten zuiden van R4 West (zie ook microniveau W11a/b). 
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Figuur 17: Geplande groenaanleg t.h.v. Gaverstraat 

 

Figuur 18: Geplande groenaanleg t.h.v. Vijfhoekstraat 
 

3.11.6 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. 
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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. 
 
R4 West is opgenomen in het hoofdvrachtroutenet met op korte termijn regionale knooppunten aan de 
Brugsevaart, Zeeschipstraat, Evergemsesteenweg, Drogenbroodstraat, Ovaal van Wippelgem en 
Rieme Noord. Op langere termijn (na de realisatie van het project R4WO) worden slechts 3 regionale 
knooppunten weerhouden, namelijk Rieme Noord, Ovaal van Wippelgem en Zeeschipstraat. 
 

 

Figuur 19: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen – R4 West - korte termijn (bron: MOW, finaal 

document nog in opmaak) 
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Figuur 20: Vrachtroutenetwerk Vlaanderen – R4 West – lange termijn (bron: MOW, finaal 

document nog in opmaak) 

3.11.7 Masterplan groenaanleg voor R4 Oost en West  

In het verleden werd een studie “masterplan Groenaanleg voor R4 Oost en West” opgemaakt door de 
VLM. In deze studie werd een voorstel geformuleerd voor de maatregelen ivm groenbuffer, 
geluidsbuffering en dergelijke langs R4 West en Oost. Een deel van dit plan werd gerealiseerd. Het 
contract met de VLM is intussen verstreken en de resterende acties zullen door hen dan ook niet meer 
worden ondernomen10. Onderstaande elementen waren in dit plan vermeld :  
 
 
Tussen knooppunt W3 tot W5  
 
De waterlopen fungeren als markante landschapsstructuur.  
De Avrijevaart heeft potenties als een ecologische as. Extra (bufferende) maatregelen langs R4 
kunnen dit versterken. Opgaand groen (bomen of houtsingels) langs R4 verzacht het (toekomstig) 
industrielandschap. Waar geen aanplant mogelijk is, worden de bermen bloemrijk gemaakt.  
Volgende maatregelen zullen uitgevoerd worden door de VLM: 

- aanplanten van hoogstambomen langs beide kanten van de R4 (dezelfde als de reeds 
aanwezige hoogstammen). 

- ook tussen parallelweg en R4 worden hoogstambomen aangeplant (i.k.v. inrichtingsplan - niet 
i.k.v. inrichting R4 West). 

- aan zijde Ertvelde: aanplant van een groenbuffer bestaande uit een brede houtsingel met 
gemengd bosplantsoen, aangeplant op reeds aangelegde grondwal. 

                                                      
10 Op een eerste overleg "Groen" met de stad Gent, Evergem en AWV bleek dat verschillende 
elementen uit dit masterplan groen als minder wenselijk werden beschouwd. Voor verschillende zaken 
rees de vraag ook of bij opmaak van dit plan rekening was gehouden met nutsleidingen en 
beschikbare ruimte). 
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- ten westen van R4, tussen Ovaal van Wippelgem en de grondwal wordt een houtsingel 
voorzien. 

- ten oosten van de R4 wordt een brede houtsingel geplant (op percelen in eigendom van AWV) 
- de middenberm wordt ingericht en beheerd in functie van ecologisch graslandbeheer (ook de 

zone tussen parallelweg en gracht ten westen van R4). 
- t.h.v. kern Ertvelde wordt een extra stuk grondwal aangelegd. 

 
Tussen knooppunt W5 en W6  
Er wordt voorzien in een verdere buffering van de bebouwing langs de Drogenbroodstraat. Er is een 
extra brede groenbuffer in combinatie met bestaande geluidswal. Er wordt voorgesteld een - 
houtsingel aan te planten achter en op de reeds bestaande grondwal. 
De rij hoogstambomen aan weerszijden van R4 worden doorgezet i.f.v. van de realisatie van de 
landschappelijke groene as. Er wordt voorgesteld eenzelfde soort te voorzien als de reeds aanwezige. 
(ten westen aangeplant in strook voor grondwal).  
In de middenbermen worden grazige zones voorzien met bloemrijke vegetaties (ook strook tussen 
parallelweg en gracht).  
 
Tussen knooppunt W6 en W7 
Ten westen van de R4 wordt een groenscherm voorzien i.f.v. buffering naar het achterliggend open 
ruimtegebied. De R4 wordt ingegroend, de kern Elslo wordt ingebufferd, bestaande hoogstammen 
worden behouden.  
Ten oosten van R4 wordt een extra buffer voorzien tussen de dorpskern Kerkbrugge en de 
infrastructuur door middel van aanleg van een brede houtsingel langs het volledig tracé (niet in 
tuinen).  
In de middenberm wordt ecologisch graslandbeheer toegepast met een bloemrijk mengsel 
Ten westen wordt een grondwal (min. 4 m hoog) aangelegd van knooppunt tot knooppunt met een 
flauwe helling. Deze is beplant en er is een gracht van 4 m breed (i.f.v. wateropvang). Er worden 
hoogstambomen aangeplant langs weerzijden van de R4 (voor de grondwal). 
 
Tussen knooppunt W7en W8 
Er worden extra bufferende maatregelen voorgesteld.  
Ten oosten van R4: vergroening van het verstedelijkt landbouwlandschap en versterking historische 
relicten. Er wordt een bosbuffer aangeplant die aansluit op Goed ten Boekel.  
Ten westen R4: geluidsbuffer voor bebouwing a.d.h.v. van een geluidsscherm. 
 
Tussen knooppunt W8 en Ringvaart 
Tussen knooppunt W8 en Ringvaart wordt als aanvullende maatregel voorgesteld om de percelen in 
eigendom van AWV tussen R4 en sporenbundel, ten oosten van R4, te beplanten met bosplantsoen.  
ten westen van R4 wordt het landschap en bebouwing gebufferd door o.m. aanleg van geluidsscherm 
i.f.v. de buffering van de Kalevallei en de bebouwing. 
 

3.11.8 Fietsfondsdossiers 

Op microniveau worden nog enkele fietsfondsdossiers aangehaald. Het gaan onder meer om: 

• Riemesteenweg 

• Elslo 

• Evergemsesteenweg 
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DEEL 3 – RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

1 RUIMTELIJKE ANALYSE 

1.1 ALGEMEEN 

R4 West is gelegen in 3 ruimtelijk verschillende gebieden.  
 
Deelgebied 1 E34-Elslo: Het noordelijk deel 
tussen Elslo en de E34 is gelegen in een 2-
delig landschap waarbij de R4 de grens 
vormt tussen een gemengd gebied Haven – 
koppelingsgebieden – woonkernen ten 
oosten en een open landschap met 
verspreide woonkernen ten westen.  
 
De kernen Rieme, Doornzele en Kerkbrugge-
Langerbrugge liggen ten westen van het 
kanaal Gent – Terneuzen gekneld tussen de 
R4 West en de havenbedrijvigheid. Door 
koppelingsgebieden worden deze gebufferd 
van de industriële activiteiten. Deze 
koppelingsgebieden moeten de komende 
jaren nog verder vorm krijgen maar zullen 
voornamelijk met groen ingevuld worden. 
Ten westen van de R4 West zijn woonkernen 
gelegen omgeven door grote open 
landbouwlandschappen.  
De fysieke barrière van de R4 zal door de 
verdere invulling van de buffergebieden meer 
en meer ook visueel vorm gegeven worden. 
Het open ruimtegebied stopt bijgevolg ten 
westen van R4 West aan de R4. Waar de 
woonkernen dicht bij de R4 komen, zijn 
recent groenbuffering en geluidswallen 
voorzien om de woonkernen leefbaarder te 
maken. 
 
In dit gedeelte zijn de groenberm en de 
zijbermen weinig beplant en wordt zo het 
open karakter van het landschap 
ondersteund. 
 
Koppelingsgebieden Rieme Noord, Rieme 
Zuid en Doornzele zijn langs dit deelgebied 
gelegen. 

 

Figuur 21: R4W in open landschap ten zuiden van 

de Riemesteenweg (bron: www.googlemaps.com, 

2014) 
 

 

Figuur 22: R4W in open landschap t.h.v. het 

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

 

Figuur 23: R4W begrensd door geluidswal en 

bedrijven t.h.v. Wippelgem (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 
 

 

Figuur 24: R4W in half openlandschap tussen 

Elslo en Drogenbroodstraat (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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Deelgebied 2 Elslo – Ringvaart: Het 
zuidelijk deel vanaf Elslo tot de N9 is gelegen 
binnen het grootstedelijk gebied Gent en is 
voornamelijk omgeven door woonkernen 
(Wondelgem en Evergem). In het eerste deel 
op grondgebied Evergem komen de woon- 
wijken erg dicht bij de R4 langs de westzijde.  
Ter hoogte van Evergem is er erg weinig 
bufferruimte en liggen de achtertuinen op 
minder dan 20m van de rand van de rijweg. 
Recent is de zichtrelatie door het plaatsen 
van geluidsschermen weggenomen. 
Langs de oostzijde wordt de R4 begrensd 
door de spoorlijn L55 die door de 
geluidsschermen en ophoging één 
doorlopende muur vormt.  
 
De R4 zit in dit deelgebied duidelijk 
ingesloten tussen geluidsschermen. De 
middenberm met struiken ondersteunt dit 
gesloten karakter. 
Koppelingsgebied Langerbrugge Zuid is 
langs dit deelgebied gelegen. 
 
 

 

Figuur 25: R4W ingesloten tussen achtertuinen en 

geluidsmuren tussen Elslo en Langerbrugsestraat 

(bron: www.googlemaps.com, 2014) 
 

 

Figuur 26: R4W ingesloten tussen talud spoorlijn 

en beperkt open landschap tussen 

Langerbrugsestraat en Ringvaart (bron: 

www.googlemaps.com, 2014) 

  
Deelgebied 3 Ringvaart – N9: Net als de 
woonkern Evergem ligt ook de woonkern 
Wondelgem dicht bij de R4. Hier is het grote 
verschil echter dat het om recente 
woonwijken gaat waarbij de nodige 
groenbuffering tussen R4 en woonwijken 
reeds voorzien is. Langs de noordzijde van 
R4 West is een industriezone tussen de R4 
en de Ringvaart gelegen.  
 
De R4 ligt hier minder gesloten dan het deel 
tussen Elslo en de Ringvaart maar is hier 
minder open dan het deel tussen Elslo en de 
E34. De groenbuffers langs zuidzijde, groene 
middenberm en bomenrijen langs 
noordzijde11 geven dit deel van de R4 een 
groen karakter. 
 

 

 

Figuur 27: R4W omgeven door groenbermen 

tussen Ringvaart en Zeeschipstraat 

(www.googlemaps.com) 
 

 

Figuur 28: R4W omgeven door groen tussen 

Evergemsesteenweg en N9-Brugsevaart 

(www.googlemaps.com) 
 
 

 

                                                      
11 Onderzoek heeft uitgewezen dat (een deel van) deze bomen zullen moeten gerooid worden wegens 
ziekte. 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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1.2 WATERLOPEN 

R4 West kruist enkele waterlopen die ingebuisd zijn onder de R4. Onderstaande figuren geven de 
kruisingen met waterlopen weer. Aanpassingen hiervan omwille van het project R4WO zijn mogelijk 
noodzakelijk maar zullen beperkt zijn. 
 

 

Figuur 29: Waterlopen langs R4 West (deel E34 - Drogenbroodstraat) 
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Figuur 30: Waterlopen langs R4 West (deel Drogenbroodstraat – Zeeschipstraat) 
 
 

 

Figuur 31: Waterlopen langs R4 West (deel Zeeschipstraat- Brugsevaart) 
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1.3 WONINGEN NABIJ R4 WEST 

Op bepaalde delen langs R4 West staan woningen dicht bij de rijweg. Nadelige effecten van de R4 
West op de bebouwing zullen hier het sterkst zijn. Ook zijn op bepaalde locaties mogelijk 
onteigeningen van woningen en/of delen van percelen nodig omwille van het project R4WO. Deze 
mogelijkheid is reeds opgenomen in het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4 
Oost en R4 West. Op een aantal plaatsen werden reeds milderende maatregelen genomen door 
middel van het plaatsen van aarden wallen en geluidsmuren. 
 
Onderstaande woningen ondervinden het ergst hinder van R4 West. 

 

Figuur 32: Woningen dicht bij R4 West (deel E34 - Drogenbroodstraat) 
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Figuur 33: Woningen dicht bij R4 West (deel Drogenbroodstraat – Zeeschipstraat) 
 

 

Figuur 34: Woningen dicht bij R4 West (deel Zeeschipstraat- Brugsevaart) 
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2 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

2.1 VERKEERSKUNDIGE SEGMENTEN 

In tegenstelling tot de ruimtelijke analyse waar 3 deelgebieden beschouwd werden, kunnen op 
verkeerskundig vlak meer deelgebieden beschouwd worden. De segmenten verschillen sterk door de 
aanwezigheid van parallelwegen, van langsliggende fietspaden, door de opeenvolging van kruisingen 
en dergelijke.  
Door het verschil in beschikbare ruimte langs de R4 en nabijheid van andere functies varieert het 
dwarsprofiel van de R4 wel over verschillende deelgebieden: 

2.1.1 Segment 1: E34 – Riemesteenweg 

Het typeprofiel tussen de E34 en de kernen Rieme-Ertvelde van oost naar west: 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook: ±11m 

• Groenberm en afschermende constructies: ± 5m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook ZONDER vluchtstrook: ± 9m 

• Buffer (incl. gracht): ±15m 

• Vrijliggend fietspad: ±4m 
Langs de rijrichting Gent zijn een aantal vluchthavens voorzien. 
 
Zie ook typedwarsprofiel WSb2 in bijlage. 

2.1.2 Segment 2: Riemesteenweg - Drogenbroodstraat 

Het typeprofiel tussen de kernen Rieme-Ertvelde en de Drogenbroodstraat van oost naar west: 

• Spoorlijn L55 (tussen Hoogstraat en Drogenbroodstraat) 

• Buffer (incl. gracht): ±16m (in deel tussen Ovaal van Wippelgem en Drogenbroodstraat is hier 
een parallelweg gelegen) 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook: ±11m 

• Groenberm en afschermende constructies: ± 5m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstrook ZONDER vluchtstrook: ± 9m 

• Buffer (incl. gracht): ±14m 

• Vrijliggend fietspad: ±3,5m 
Langs de rijrichting Gent zijn een aantal vluchthavens voorzien. 
 
Zie ook typedwarsprofiel WSc4 in bijlage. 

2.1.3 Segment 3: Drogenbroodstraat - Elslo 

Het typeprofiel tussen de Drogenbroodstraat en Elslo van oost naar west: 

• Parallelweg: ±6,5m 

• Buffer (incl. gracht): ±11m 

• Spoorlijn L55: ±6m 

• Buffer (incl. gracht): ±16m 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook: ±11m 

• Groenberm: ± 6m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstroken én vluchtstrook: ±11m 

• Buffer (incl. gracht / waterloop): ±10m 

• Vrijliggend fietspad: ±3m 
 
Zie ook typedwarsprofiel WSe3 in bijlage. 
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2.1.4 Segment 4: Elslo - Langerbrugsestraat 

Het typeprofiel tussen Elslo en Langerbrugsestraat van oost naar west: 

• Parallelweg: ±6,5m 

• Buffer: ±11m 

• Spoorlijn L55: ±6m 

• Buffer (incl. gracht): ±15m 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±11m 

• Groenberm: ± 6m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±10m 

• Buffer (incl. gracht): ±10m 

• Vrijliggend fietspad: ±3m 
 
Zie ook typedwarsprofiel WSf2 in bijlage. 

2.1.5 Segment 5: Langerbrugsestraat- Ringvaartbrug 

Het typeprofiel tussen de Langerbrugsestraat en Ringvaartbrug van oost naar west: 

• Spoorlijn L55 

• Talud (incl. gracht): ±16m 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook: ±11,5m 

• Groenberm en afschermende constructies: ± 5m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±11,5m 

• Buffer (incl. gracht) 
 
Zie ook typedwarsprofiel WSg2 in bijlage. 

2.1.6 Segment 6: Ringvaartbrug 

 
Het typeprofiel ter hoogte van de Ringvaartbrug van oost naar west: 

• Leuning 

• Dienstpad: ±2m 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±12m 

• Verharde middenberm en afschermende constructies: ± 4,5m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±12m 

• Dienstpad: ±2m 

• Leuning 

 

Figuur 35: Typedwarsprofiel R4W t.h.v. Ringvaartbrug 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 44 | 103 

 

2.1.7 Segment 7: Evergemsesteenweg – Brugsevaart 

Het typeprofiel tussen de Evergemsesteenweg en de Brugsevaart van oost naar west: 

• Groenwal: ±18,5m 

• Buffer (incl. gracht / waterloop): ±18,5m 

• 2 rijstroken richting Zelzate met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±11,5m 

• Groenberm: ± 6m 

• 2 rijstroken richting Gent met redresseerstroken én vluchtstrook (incl. fietspad): ±11,5m 

• Buffer (incl. gracht): ±8m 

• Parallelweg: ±7m 
 
Zie ook typedwarsprofiel WSi2 in bijlage. 
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2.2 HUIDIGE KRUISINGEN R4 WEST 

Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van noord naar zuid van de huidige kruisingen van R4 
West. In de startnota’s op microniveau wordt dit verder in detail besproken. 

 

W1 – E34 x R4West: volwaardig 
uitwisselingscomplex tussen R4 West - 
Kanaalstraat en E34/N49 

 

Fietsersbrug Callemansputte: ongelijkgrondse 
kruising van fietsers over R4 West. 
 

 
W3 – Riemesteenweg: Verkeerslichtengeregeld 
kruispunt R4 West x Pastorijstraat-
Riemesteenweg 

 

Ontsluiting Aquafin: Rechts-in, rechts-uit met in 
en uitvoegstrook. 
 

 
W4a – Hoogstraat: Verkeerlichtengeregeld 
kruispunt R4 West x Hoogstraat 
 

 

W5 – Ovaal van Wippelgem: Ovonde op niveau 
+1 met uitwisseling naar R4, bedrijventerrein 
Grote Nest en Haventerrein Kluizendok. 

 
W6 – Drogenbroodstraat: Verkeerlichtengeregeld 
kruispunt R4 West x Drogenbroodstraat 

 

W7 – Elslo: Verkeerlichtengeregeld kruispunt R4 
West x Elslo 
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W8 – Langerbrugsestraat: Verkeerlichtengeregeld 
kruispunt R4 West x Langerbrugsestraat 
 
 

 

W9 – Zeeschipstraat: 3x Verkeerslichten 
geregelde kruispunten: R4 West x Zeeschipstraat 
– Christoffelweg; R4 West x Evergemsesteenweg 
– Industrieweg; R4 West x tramkruising 

 
W11a - Gaverstraat: Voorrangsgeregelde 
doorsteek voor voetgangers en fietsers over de 
R4 West t.h.v. de Gaverstraat 

 

Voorrangsgeregeld kruispunt R4 West 
Industrieweg-parallelweg. 
 

 
W11b - Vijfhoekstraat: Voorrangsgeregelde 
doorsteek voor voetgangers en fietsers over de 
R4 West t.h.v. de Vijfhoekstraat 

 

N9 – Brugsevaart x R4 West: Op- en afrit met 
verkeerslichten op de Brugsevaart. 
 

 

Tabel 1: overzicht kruisingen R4 West (figuren van www.geopunt.be, luchtfoto's 2015) 

http://www.geopunt.be/
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2.3 NETWERK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

2.3.1 Auto-infrastructuur  

R4 West verbindt volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de E34 met de E40 en heeft als 
hoofdfunctie een verbindende functie op Vlaams niveau, pas in tweede instantie heeft de R4 West een 
verzamelende functie voor het grootstedelijk gebied Gent.  
Op R4 West zijn er verschillende lichtengeregelde gelijkgrondse kruispunten. Hierdoor worden de 
lokale woonkernen en industriegebieden nabij de R4 goed ontsloten naar het hoger wegennet. Tevens 
zorgt dit voor een verminderde doorstroming op de R4 West waardoor deze niet ten volle zijn rol van 
primaire weg opneemt. Voornamelijk knoop W9 – Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat kent een 
groot congestieprobleem. Deze verminderde doorstroming zorgt ook voor sluipverkeer dat deze 
laatste knoop probeert te mijden.  
 
Door de verschillende actoren worden enkele sluiproutes aangeduid, deze zijn echter niet aan de 
hand van tellingen vastgesteld en zijn eerder ontstaan door terreinkennis en buikgevoel: 

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

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

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

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

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

 
R4 West kent vandaag 4 belangrijke knopen op bovenlokaal niveau: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W8 – Langerbrugsestraat ontsluit Evergem en Kerkbrugge-Langerbrugge naar de R4. 
 
Het wegennet dat R4 West omringt biedt verschillende alternatieve routes om de verschillende 
woonkernen te ontsluiten wanneer één of meerdere knopen van de R4 niet meer toegankelijk zouden 
zijn. 
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Naast bovenstaande knopen is er 
ook nog een erfontsluiting van een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) van Aquafin langs R4 West. 
Hiervoor is een in- en uitvoegstrook 
voorzien ter vervanging van de 
vluchtstrook. Hoe hier mee wordt 
omgegaan wordt besproken op 
microniveau bij knoop W3 – 
Riemesteenweg. 
  

Figuur 36: Erfontsluiting Aquafin 

(www.googlemaps.com) 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 49 | 103 
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2.3.2 Vrachtroutenetwerk 

Vrachtwagens maken gebruik van netwerk voor autoverkeer maar worden op bepaalde straten 
geweerd en zo gestimuleerd andere routes te nemen.  
 
De knopen W5 – Ovaal van Wippelgem en W9 – Zeeschipstraat zijn vandaag de belangrijkste 
uitwisselingsknopen voor vrachtverkeer van/naar de haven. Op korte termijn komt daar de knoop W2 
– Rieme Noord bij. Vrachtverkeer van en naar de haven hoort deze uitwisselingsknopen te gebruiken 
om de woonkernen van Evergem zo goed mogelijk te ontlasten. Om vrachtverkeer in woonstraten te 
weren worden tonnagebeperkingen en hoogtebeperkingen opgelegd in onderstaande straten. 

 

Straat Type beperking Ontlastte kern Gewenste 
ontsluiting 

Riemesteenweg (integraal) hoogtebeperking 3 meter met 
zonebord C29 (3m) uitgezonderd 
plaatselijk verkeer en bus. (Ook 
achterliggende straten van deze 
straten zijn opgenomen in deze 
zone. 

Rieme Ovaal van 
Wippelgem of 
later W2 

Kanaalstraat (integraal) Rieme 

Riemewegel Rieme 

Callemansputtestraat 
(tussen Riemesteenweg – 
Assenedestraat) 

Rieme 

Kerreweg Rieme 

Callemansputtewegel Rieme 

Kluizensesteenweg tussen 
Langerbruggekaai en 
Langerbrugsestraat 

C29 hoogtebeperking 3 meter 
uitgezonderd bus en diensten 

Kerkbrugge-
Langerbrugge 

Ovaal van 
Wippelgem of 
W9 - 
Zeeschipstraat Langerbrugsestraat inrijdend 

van R4 West richting 
Kerkbrugge-Langerbrugge. 

C29 hoogtebeperking 3 meter 
uitgezonderd bus (enkel van R4 
richting Kerkbrugge-Langerbrugge) 

Kerkbrugge-
Langerbrugge 

Elslo inrijdend van R4 West 
richting Kerkbrugge-
Langerbrugge. 

C29 hoogtebeperking 3 meter 
uitgezonderd bus (enkel van R4 
richting Kerkbrugge-Langerbrugge) 

Kerkbrugge-
Langerbrugge 

Buntstraat: op scheiding 
industriegebied in beide 
richtingen 

C21 tonnagebeperking 3,5 ton 
uitgezonderd landbouwvoertuigen 
en bussen 

Belzele Westsbekesluis, 
Durmakker, N9-
Brugsevaart en 
Christoffelweg Doornstraat: op scheiding 

industriegebied in beide 
richtingen 

C21 tonnagebeperking 3,5 ton 
uitgezonderd landbouwvoertuigen 
en bussen 

Belzele 

Westbeke richting Overdam 
net voorbij brugje tussen 
Westbeke en Westbekesluis 

C21 tonnagebeperking 3,5 ton 
uitgezonderd landbouwvoertuigen 
en bussen 

Belzele 

Drogenbroodstraat tussen 
Moleneinde en R4 

C21 tonnagebeperking 7,5 ton 
uitgezonderd lijnbussen en 
plaatselijk verkeer 

Wippelgem Na realisatie 
verbindingsweg, 
Ovaal van 
Wippelgem 

Laterale weg R4 tussen 
N458- Kerkbruggestraat en 
Noorwegenstraat 

C21 tonnagebeperking 3,5 ton 
uitgezonderd landbouwvoertuigen 

Algemeen 
(stimuleren 
gebruik ovaal 
van 
Wippelgem) 

Ovaal van 
Wippelgem 

Komend van N456 en 
industrieterrein Durmakker 
richting Evergem centrum. 

C21 tonnagebeperking 7,5 ton 
uitgezonderd lijnbussen en 
plaatselijk verkeer (enkel van 
Durmakker en Christoffelweg 
richting Evergem)  

Evergem Westbekesluis, 
Durmakker, N9-
Brugsevaart en 
Christoffelweg 

Tabel 2: Overzicht vrachtwagenverboden in Evergem (bron: Evergem, eigen verwerking) 
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Figuur 37: Vrachtverbod en gewenste routes t.h.v. Rieme 
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Figuur 38: Vrachtverbod en gewenste routes Evergem, Wippelgem en Kerkbrugge-

Langerbrugge 
 
Ondanks het vrachtverbod in bovenstaande straten wordt hier toch nog misbruik van gemaakt. Zo is 
er onder andere doorgaand vrachtverkeer door de Riemesteenweg en de Kerkbruggestraat dat daar 
niet thuis hoort.  
Vrachtverkeer met een lokale bestemming in Evergem en niet gerelateerd aan de haven kan wel van 
het volledige wegennetwerk gebruik maken. 
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2.3.3 Uitzonderlijk vervoer 

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

2.3.4 Landbouwverkeer 

Tussen N9 en Langerbrugsestraat is landbouwverkeer toegelaten op R4 West. Vanaf 
Langerbrugsestraat niet meer. Het landbouwverkeer moet beschikt over onderstaande mogelijkheden 
om de landbouwpercelen te bereiken: 

• Langerbrugsestraat-Elslo: parallelweg (openbare wegenis) 

• Elslo – Trilkouter: Gemengde weg voor fietsers en lokaal landbouwverkeer langs westzijde, 
openbare wegenis langs oostzijde. 

• Trilkouter-Engelenhof: openbare wegenis 

• Engelenhof – E34: gemengde weg voor fietsers en lokaal landbouwverkeer langs westzijde, 
openbare wegenis langs oostzijde. 

Ook machines voor onderhoud aan grachten, maaien, … maken gebruik van de fietsinfrastructuur. 
Het landbouwverkeer is toegelaten in beide richtingen op de fietsinfrastructuur. De fietsinfrastructuur 
heeft een breedte van minimaal 3 meter. 
 
De gemeente merkt op dat er heden geen klachten en/of misbruiken worden vastgesteld, het betreft 
ook slechts de ontsluiting van een beperkt aantal percelen, het merendeel van de percelen zijn tevens 
weiland (weinig toegang noodzakelijk). 
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Openbaar vervoer 

2.3.5 Treinnetwerk  

Personenspoorlijn L58 kruist R4 West ter hoogte van de Zeeschipstraat. 

2.3.6 Openbaar tram- en busnetwerk  

Buslijnen 55 en 56 kruisen R4 West ter hoogte van de Riemesteenweg. 
Buslijn 55 kruist R4 West ter hoogte van de Drogenbroodstraat. 
Buslijn 54 kruist R4 West ter hoogte van Elslo 
Buslijnen 52, 53, 54, 57 en 58 kruisen R4 West ter hoogte van de Evergemsesteenweg en 
Christoffelweg. 
Tramlijn 1 Evergem – Gent Flanders Expo kruist R4 West ter hoogte van de knoop W9-
Zeeschipstraat. Ongeveer de helft van de trams rijd door tot Evergem, de helft heeft een eindhalte aan 
de knoop W9-Zeeschipstraat. 
  

 

Figuur 39: Netplan regio Gent (Bron: www.Delijn.be, jan 2016) 

R4W 

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

 
Onderstaande figuur van de provincie Oost-Vlaanderen geeft het huidige feitelijke fietsnetwerk in de 
Gentse Kanaalzone weer. De groene lijnen geven 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 West tussen N9 en Langerbrugsestraat). De rode lijnen geven routes aan van het 
BFF waar geen fietsinfrastructuur aanwezig (vb. ontbreken fietsverbinding Hageland – Walgracht).  
 
De hoofdfietsroute langs R4 West is reeds gerealiseerd tussen Zelzate en Langerbrugsestraat 
(onderstaande kaart dateert van 2013 en bevat nog niet het recent gerealiseerde fietspad tussen 
Drogenbroodstraat en Langerbrugsestraat). Het deel tussen de Langerbrugsestraat en de N9-
Brugsevaart is nog niet gerealiseerd. 
 
Op R4 West maken alle verkeerslichtengeregelde kruispunten deel uit van het feitelijke fietsnetwerk. 
Tussen de N9- Brugsevaart en Evergemsesteenweg zijn 2 onbeveiligde oversteken voor zwakke 
weggebruikers (Gaverstraat en Vijfhoekstraat) waar de R4 kan gekruist worden door een uitsparing in 
de middenberm. Deze doorsteken worden vandaag gebruikt om van en naar het bedrijventerrein te 
gaan maar zorgen voor erg gevaarlijke situaties voor fietsers. 
 
Vandaag kan de R4 West gekruist worden op onderstaande locaties: 

• Fietsbrug t.h.v. Callemansputte 

• Verkeerslichten aan Riemesteenweg 

• Verkeerslichten aan Hoogstraat 

• Verkeerslichten aan Drogenbroodstraat 

• Verkeerslichten aan Elslo 

• Verkeerslichten aan Langerbrugsestraat 

• Verkeerslichten aan Zeeschipstraat 

• Verkeerslichten aan Evergemsesteenweg 

• Voorrangsgeregelde doorsteek aan de Gaverstraat 

• Voorrangsgeregelde doorsteek aan de Vijfhoekstraat 
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2.5 VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR  

 
De voetgangersinfrastructuur wordt 
verder besproken op microniveau. 
Op macro- en mesoniveau betekent dit 
voornamelijk dat nabijgelegen kernen 
gescheiden door de R4 te voet moeten 
gekruist worden. Dit gebeurt meestal met 
verkeerslichten.  
 
Deze kernen zijn voornamelijk Ertvelde – 
Rieme via de Riemesteenweg en 
Evergem – Kerkbrugge-Langerbrugge via 
Elslo. In beperkte mate worden ook de 
kernen Evergem – Kerkbrugge-
Langerbrugge voor voetgangers 
verbonden via de Langerbrugsestraat, 
Wippelgem – Kerkbrugge-Langerbrugge 
via de Drogenbroodstraat en 
Kluizen/Wippelgem – Doornzele via 
Hoogstraat. 
Deze laatste afstanden zijn wellicht 
minder evident te voet en zullen veeleer 
met de fiets gebeuren. 
 
Ter hoogte van de bedrijvenzone 
Industrieweg zijn momenteel ook nog 2 
fiets- en voetgangersdoorsteken ter 
hoogte van de Gaverstraat en de 
Vijfhoekstraat. Voetgangers steken hier 
de R4 over zonder beveiliging om van de 
woonkernen Mariakerke/Wondelgem naar 
het bedrijventerrein te gaan en terug. 
 
Onderstaande figuur geeft het 

wegennetwerk van Evergem weer in de 

omgeving van R4 West12. De grijze lijnen 

zijn wegen toegankelijk voor 

gemotoriseerd verkeer, op het Ovaal van 

Wippelgem na zijn deze allen toegankelijk 

voor fietsers en voetgangers. De groene 

lijnen geven de trage wegen weer enkel 

toegankelijk voor fietsers en/of 

voetgangers en niet voor gemotoriseerd 

verkeer, het gaat om niet-verharde 

buurtwegen, voetwegen en fietswegen.  

 

 

Figuur 40: Trage Wegen Evergem (bron: Evergem, 

eigen verwerking) 
 

 

                                                      
12 Op grondgebied Gent zijn ook wegen en trage wegen aangeduid, deze zijn echter niet allen correct. 
Fietsweg langs spoorlijn L58 bestaat nog niet, de wegenis in Wondelgem/Mariakerke is onvolledig. 
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2.6 PARKEERVOORZIENINGEN 

Langs R4 West mag momenteel niet geparkeerd worden tussen de Langerbrugsestraat en de 
Assenedesteenweg.13 Het deel R4 West tussen N9-Brugsevaart en Langerbrugsestraat staat niet 
aangeduid als autoweg en hier kan dus wél langsgeparkeerd worden, ook staan hier geen 
parkeerverbodsborden. In praktijk wordt hier echter zelden langs R4 West geparkeerd. 
 
Langs de R4 West is er geen nood aan parkeerplaatsen nabij de R4 aangezien de bestemmingen 
verderop gelegen zijn. Een belangrijke uitzondering is de P&R aan de Liefkensstraat (tramhalte 
Industrieweg) t.h.v. knoop W9. Hier is vandaag ruimte voor een 60-tal voertuigen, de parkeerbezetting 
zou hier vandaag erg hoog zijn en er bestaat vanuit verschillende actoren de wens om deze 
parkeercapaciteit te verhogen. Door het havenbedrijf is een parking voor vrachtwagens voorzien in de 
Marco Polostraat.  

2.7 GOEDERENTREINVERKEER  

Zie ook macroniveau.  
Goederenspoorlijn L55 loopt langs R4 West tussen de Ringvaart en het Kluizendok. Spoorlijn L55 ligt 
voor een lang stuk langs R4 West. Kruisende infrastructuren dienen dus niet enkel R4 West te 
kruisen, maar ook deze spoorlijn.  
Spoorlijn L55 kruist Elslo, Kerkbruggestraat-Drogenbroodstraat en Hoogstraat (enkel toegankelijk voor 
fietsers) nabij R4 West. In Rieme en verder worden nog andere straten gelijkgronds gekruist.( Hoge 
Avrijestraat, Riemewegel, Riemesteenweg, Bombardementstraat...). 
Er is een lokale aftakking van de goederenspoorlijn L55 naar de kade langs de Ringvaart die onder de 
R4 West door gaat tussen de Zeeschipstraat en de Ringvaart en een aftakking naar het oude L55-
spoor richting Langerbrugge. 

2.8 SCHEEPVAARTVERKEER  

R4 West kruist de Ringvaart. Eventuele aanpassingen aan deze brug dienen rekening te houden met 
de vanuit nautisch oogpunt benodigde vrije breedte en hoogte (vaarvensters) voor scheepvaart.  

2.9 ONGEVALLENGEGEVENS 

Op basis van de ongevallengegevens van de jaren 2011-2012-2013 kan geconcludeerd worden dat er 
veel ongevallen gebeuren op R4 West. De meeste kruispunten op de R4 West 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… Ter hoogte van de Industrieweg zijn 
zelfs 3 voorrangsgeregelde kruispunten aanwezig (1 voor gemotoriseerd verkeer en 2 voor fietsers en 
voetgangers), 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 nog resterende langsliggende fietspaden 
(tussen Langerbrugsestraat en N9-Brugsevaart) langs R4 West zorgt voor onveilige situaties. 
 
Voornamelijk het kruispunt R4 West x Evergemsesteenweg in combinatie met het kruispunt R4 West x 
Zeeschipstraat- Christoffelweg wordt als een zeer verkeersonveilige zone aangeduid. Bijkomstig 
kunnen ook de kruispunten R4 West x Riemesteenweg, Hoogstraat en Drogenbroodstraat als een 
gevaarlijk punt beschouwd worden. 
 
Op microniveau worden de ongevallengegevens verder besproken. 

                                                      
13 De wegcode stelt dat langs autowegen niet geparkeerd mag worden, langs delen die nog niet zijn 
voorzien van bebording 'autoweg' mag wel nog geparkeerd worden. Tenzij er parkeerverbodsborden 
zijn geplaatst. 
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2.10 VERKEERSTELLINGEN / MODELBEREKENINGEN 

2.10.1 Macromodel  

Zie macroniveau. 

2.10.2 Verkeerstellingen  

Zie microniveau. 
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DEEL 4 – VISIE 

R4 West dient een veilige en vlotte verbinding te 
worden tussen de E34 en de E40. Bedoeling is dat 
bovenlokaal verkeer R4 West verkiest boven R4 
Oost. 
Alle kruispunten op R4 West dienen daarom 
ongelijkvloers te worden, waarbij doorgaand verkeer 
op R4 West geen enkel conflict kent en dus vlot kan 
doorstromen tussen de E40 en de E34. Het aantal 
uitwisselingen tussen R4 West en het lokale 
wegennetwerk dient beperkt te blijven om de 
doorstroming hoog te houden. Ondanks het 
schrappen van enkele knooppunten moet Evergem 
en de haven nog steeds voldoende ontsloten 
worden naar de R4. Ook de barrièrewerking van R4 
West tussen de kanaaldorpen langs beide zijden 
van de R4 dient zo minimaal mogelijk gehouden te 
worden. Dit door voldoende kruisingen van de R4 
mogelijk te maken voor zwakke weggebruikers maar 
ook voor gemotoriseerd verkeer tussen de 
verschillende kernen. 
Tenslotte ligt langs R4 West ook een hoofdfietsroute 
dewelke een hoogwaardige verbinding dient te 
vormen langs de haven en de kanaaldorpen. 
De verkeersleefbaarheid van de langsgelegen 
bewoning en de verkeersveiligheid dient met dit 
project verhoogd te worden.  
 
Architecturaal is het de visie om alle kruisende 
infrastructuren in dezelfde architecturale familie 
vorm te geven. 
 

 

Figuur 41: Visie R4 West 

Op de knoop W9 – Zeeschipstraat komen tal van modi samen: er is een verknoping van 2 
hoofdfietsroutes, de tramlijn Flanders Expo Gent – Evergem, tal van buslijnen en de spoorverbinding 
Gent – Eeklo lopen over het knooppunt, en het is een toegangspoort voor autoverkeer naar het 
centrum van Gent. Bij de verdere uitwerking van deze knoop is het dan ook aangewezen om de 
uitwisseling tussen de verschillende modi verder te ondersteunen en te versterken. Op langere termijn 
heeft deze locatie de potentie om uit te groeien tot een echt transferium dat, naast een schakelpunt in 
de verplaatsingsketen te zijn, ook een stadspoort kan zijn met een eigen dynamiek. Dit kan door deze 
plek op te laden met diverse functies, die complementair zijn aan, maar niet concurrerend met de 
bestaande omgeving. In de startnota W9 op microniveau zal dit verder worden uitgewerkt. 
 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 61 | 103 

 

DEEL 5 – UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN  

1 UITGANGSPUNTEN  

1.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

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

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

• Een logisch en leesbaar wegbeeld. Voor die delen van de R4 West die in het RSV als primaire 
weg I werd geselecteerd, geldt volgende inrichtingsprincipes: 

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

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

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

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

• Zorgvuldig omspringen met ruimtegebruik: minimale footprint en restruimtes. 

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

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

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

• 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. 

• Inzake hellingsgraden wordt uitgegaan van volgende waarden: 
o wegen en op- en afritten: max 5%; 
o fietsbruggen en –tunnels: richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen. 

1.2 TYPEDWARSPROFIEL R4 WEST 

In overleg met AWV werden de typedwarsprofielen voor R4 West 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.  
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 typeprofielen houden rekening met een ontwerpsnelheid van 120km/u. Op korte en 
middellange termijn zal echter 90km/u voorzien worden op R4 West (zie ook nota macro). De 
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verhardingsbreedte (rijstrookbreedte, vluchtstroken, redresseerstrook) bij 90km/u is dezelfde als bij 
120km/u. Het voorzien van een verhardingsbreedte voor 120 km/u heeft daarom geen impact op het 
typeprofiel. Wel is er een verschil bij de obstakelvrije zone. Bij 90 km/u moet minstens 4,90m 
obstakelvrije zone voorzien worden, bij 120 km/u is dit 8,6m. Waar dus de obstakelvrije zone van 4,9m 
niet ter beschikking is wordt sowieso afschermende constructies voorzien. Waar de ruimte van 8,6m 
voorhanden is kan gekozen worden géén afschermende constructie te voorzien. Indien echter ruimte 
ter beschikking is tussen 4,9m en 8,6m kan gekozen worden initieel geen afschermende constructie te 
voorzien (bij 90km/u is dit namelijk een veilig ontwerp), wanneer op lange termijn de toegelaten 
snelheid hier zou wijzigen zullen hier maatregelen genomen worden en alsnog afschermende 
constructies geplaatst moeten worden. 
 
Onderstaande zaken worden in de profielen in rekening gebracht, in het typeprofiel wordt rekening 
gehouden met afschermende constructies, waar mogelijk kan, de obstakelvrije zone voorzien worden: 

• Rijwegbreedte 3,35m voor vrachtverkeer 90 km/u (wat ook autoverkeer op 120 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  
o Waar mogelijk wordt een vluchtstrook voorzien. Als er afschermende constructies aan 

de buitenkant geplaatst worden, 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 dat er géén vluchtstrook voorzien wordt kan de afschermende constructie 
meteen na de redresseerstrook geplaatst worden.  

 

Figuur 42: Typedwarsprofiel R4 West met vluchtstroken14 

                                                      
14 Het typedwarsprofiel houdt geen rekening met eventuele extra nodige breedtes voor goten. 
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Figuur 43: Typedwarsprofiel R4 West zonder vluchtstroken15 
 

 

Figuur 44: Typedwarsprofiel R4 West ter hoogte van sleuven en tunnels16 
 

                                                      
15 Het typedwarsprofiel houdt geen rekening met eventuele extra nodige breedtes voor goten. 
16 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. 
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2 RUIMTELIJK – PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

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

• De contour van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost en R4 
West, waar de bestemmingen zijn vastgelegd waarbinnen R4 West geherstructureerd moet 
worden. Dit GRUP is een strikte randvoorwaarde en het is niet de bedoeling aanpassingen 
door te voeren die een nieuw GRUP noodzaken. 

• De ruimtelijke concepten die met betrekking tot de inrichting van de wegen in het GRUP en 
verordenende voorschriften zijn vastgelegd. In het bijzonder het feit dat ongelijkvloerse 
kruisingen moeten gerealiseerd worden op de R4 West. 

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

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de haven (bv. Kluizendok…). 

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen van lokale en regionale bedrijventerreinen (bv. De 
verdere invulling Grote Nest…). 

• De geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de omliggende kernen (bv. recreatiezone Ertvelde, 
…). 

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

3 VERKEERSPLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN  

 

• De belangrijkste planologische randvoorwaarde is de selectie van de R4 West als primaire 
weg type I tussen de B402 in het zuiden en de A11/N49 in het noorden. 

• Het Raamplan en de Rooilijnenstudie bepalen 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 worden enkele punten in vraag 
gesteld, beiden worden verder besproken: 

o Autobrug Drogenbroodstraat; 
o De fietskruising Molenvaardeken; 

 

 Uitwisselingsknopen  
(van noord naar zuid) 

Kruisingen zonder uitwisseling met R4 
(van noord naar zuid) 

R4 West Behouden knopen uit Raamplan 

• Complex E34xR4 

• Rieme Noord 

• Ovaal van Wippelgem 

• R4 x N9 
Verder onderzoek gewenst 

• Zeeschipstraat-
Evergemsesteenweg 

• Langerbrugsestraat 

Behouden knopen uit Raamplan 

• Fietsersbrug Callemansputte 

• Riemesteenweg 

• Fietskruising Gaverstraat 

• Fietskruising Vijfhoekstraat 
Verder onderzoek gewenst 

• Elslo 

• Fietskruising Hoogstraat/ Walgracht/ 
Molenvaardeken 

• Drogenbroodstraat 

Tabel 3: Verkeersplanologische randvoorwaarde (behouden knopen uit Raamplan vs. 

verder onderzoek) 
 

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

• Geplande projecten (Verbinding Noordlaan – Ovaal van Wippelgem, complex Rieme Noord…) 
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4 INFRASTRUCTURELE/TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN  

 
De belangrijkste infrastructureel-technische randvoorwaarden worden opgelegd vanuit het 
uitzonderlijk vervoer. Met het project R4WO wordt de kans gegrepen om het gebruik van R4 West 
voor uitzonderlijk vervoer te verbeteren.  
 
Voor het uitzonderlijk transport dient op de R4 rekening gehouden te worden met17: 
 Een vrije hoogte van 5.7 meter; 
 Een vrije hoogte van 5.5 meter indien langspassage mogelijk; 
 Type G4; 
 TEUV1 2400/200 
 TEUV2 1800/150 
 
Ter hoogte van de spoorlijnen moet er een vrije hoogte zijn van 6 meter t.o.v. bovenkant rails.  
 
Ter hoogte van / op de knopen moet rekening gehouden worden met uitzonderlijk verkeer type G3 
met overrijdbare /wegneembare hindernissen en type G2 zonder hindernissen.  
 
Onderstaande figuur geeft de geometrie van de genoemde voertuigcategorieën.  
 
 

                                                      
17 Verder overleg met de haven is nog lopende voor de precieze invulling van de routes voor 
uitzonderlijk vervoer van en naar de haven. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 66 | 103 

 

 

Figuur 45: Typologie uitzonderlijk transport (bron: AWV, afdeling Verkeerskunde) 
 
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 door dienst EVT (zwaar 
vervoer) vereist. 

5 BESLISSINGEN N.A.V. VARIANTENONDERZOEK OP 
MACRONIVEAU 

Onderstaande beslissingen als gevolg van variantenonderzoek op macroniveau zijn relevant voor de 
verdere uitwerking van R4 West 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. 
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het voorzien van een vluchtstrook in de tunnel W9 die in de toekomst een 3de rijstrook kan 
worden ten voordele van de uitwisseling van verkeer van en naar de sifferverbinding).  

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

• Voor R4 West wordt met een ontwerpsnelheid van 120 km/u rekening gehouden. De 
toegelaten snelheid blijft echter op 90 km/u behouden. 
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DEEL 6 – VARIANTENONDERZOEK 

Het raamplan, Rooilijnstudie en GRUP bepalen reeds de grote lijnen voor het project. Op macroniveau 
werd, relevant voor R4 West verder onderzoek gedaan naar de interferentie met de Sifferverbinding 
en de doortrekking van de Zeeschipstraat en het de ontwerpsnelheid van R4 West (120 km/u). 
Op mesoniveau werden onderstaande varianten onderzocht: 

1. Ontsluiting Evergem naar R4 West via W7 – Elslo of W8 – Langerbrugsestraat 
2. Drogenbroodstraat  
3. Inrichtingsprincipes fietssnelweg 
4. Afweging van de locaties van de fietskruising 
5. Inpasbaarheid van het lengteprofiel van de R4 

In grote lijnen blijven de concepten van het Raamplan, Rooilijnstudie en GRUP behouden. De keuze 
en bepaling van varianten is ingegeven vanuit nieuwe inzichten sinds het raamplan, Rooilijnstudie en 
GRUP. Op microniveau worden per knoop nog enkele zaken bekeken die de verdere vormgeving van 
de knoop specifiëren. 

1 ONTSLUITING EVERGEM T.H.V. W7 OF W8 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING ONDERZOEK 

Momenteel wordt Evergem via 3 
knopen met verkeerslichten naar de 
R4 West ontsloten (W7 - Elslo, W8 - 
Langerbrugsestraat en W9 - 
Christoffelweg). In het raamplan wordt 
voorzien dat na realisatie van het 
project R4WO er nog uitwisseling 
voorzien wordt aan de knoop W8 - 
Langerbrugsestraat en W9 - 
Christoffelweg en niet aan de knoop 
W7 - Elslo. Een ontsluiting van 
Evergem aan knoop W7 i.p.v. W8 lijkt 
echter een aantal voordelen te 
hebben (beter leesbare wegstructuur, 
verminderde kans op sluipverkeer, 
betere spreiding verkeer...). 
 

 

Figuur 46: Huidige ontsluiting Evergem naar R4 West 
 
 
Bij opmaak van Raamplan/Rooilijnstudie en vervolgens het GRUP is er een uitwisselingscomplex 
voorzien aan W8 (Langerbrugsestraat) en niet W7 (Elslo). De hoofdreden hiertoe is de aanwezigheid 
van de gelijkgrondse kruising met het spoor. Bij de aanleg van een op- en afritten complex aan W7 is 
er immers een kruising met het spoor waarbij er een negatief gevolg kan zijn op de R4 West 
(doorstroming R4 gehinderd bij het sluiten van de slagbomen). Door de aanwezigheid van het spoor 
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op +1 ter hoogte van W8 is er aldus gekozen hier de uitwisseling te voorzien. Het GRUP is tevens zo 
opgemaakt. 
 
Infrabel heeft de wens om de bestaande spoorwegovergang ter hoogte van W7 te supprimeren, dit 
omwille van veiligheidsredenen. Infrabel heeft echter niet de financiële middelen voorhanden om de 
spoorlijn op te hogen tot niveau +1. Infrabel zou daarom, afwijkend van het GRUP, Elslo in brug of 
tunnel willen voorzien en de R4 en spoorlijn op maaiveld niveau houden. Indien dit scenario zou 
uitgewerkt worden, betekent dit ook dat het argument om de uitwisseling aan W8 te voorzien omdat 
de spoorlijn daar op niveau +1 kruist, vervalt. Een nieuwe afweging voor een uitwisseling aan W7 vs. 
W8 zou dan kunnen plaatsvinden. 
 
In dit hoofdstuk wordt bijgevolg onderzocht of een uitwisseling aan de knoop W7 mogelijk en wenselijk 
is. 

1.2 MOGELIJKHEDEN VOOR HET SPOOR 

Bij een uitwisselingscomplex moet het spoor ongelijkvloers gekruist worden om terugslag van verkeer 
naar R4 West te vermijden. Het spoor naar niveau -1 brengen is technisch niet haalbaar omwille van 
een te steil hellingspercentage voor goederenspoorverkeer. Het spoor naar niveau +1 brengen is 
financieel voor Infrabel op korte termijn niet haalbaar. 
Bijgevolg moet bij de invulling van het uitwisselingscomplex rekening gehouden worden met een 
spoor dat op niveau 0 ligt en blijft liggen. 

1.3 INPASBAARHEID VAN EEN UITWISSELINGSCOMPLEX AAN W7 

Uitgaande van een behoud van het spoor op maaiveldpeil (cfr. voorgaande paragraaf), worden alle 
andere mogelijke combinaties voor de R4 en Elslo hieronder bekeken, zijnde insleuving/tunnel, 
behoud maaiveldpeil of in brug voor de beide wegen.  
 
Een brug constructie voor Elslo t.h.v. deze knoop W7 is voor de gemeente Evergem onaanvaardbaar 
omdat dit voor een te grote barrière zorgt en de sociale samenhang tussen het kanaaldorp 
Kerkbrugge-Langerbrugge en Evergem nog verder verhindert.  
 

 Elslo in brug/viaduct Elslo op maaiveld Elslo in sleuf/tunnel 

R4 in 
sleuf/tunnel 

• Brug voor Elslo tot 
6m boven maaiveld is 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zorgt 
voor een te grote 
barrière! 

• Spoorlijn wordt 
gelijkgronds gekruist 
met mogelijke 
terugslag van gesloten 
slagbomen op R4. 

• Conflict tussen R4 
en Elslo. 

R4 op 
maaiveld 

• Brug voor Elslo tot 
6m boven maaiveld is 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zorgt 
voor een te grote 
barrière! 

• Spoorlijn wordt 
gelijkgronds gekruist 
met mogelijke 
terugslag van gesloten 
slagboom op R4. 

• Conflict tussen R4 
en Elslo. 

• Uitwisseling verkeer 
Elslo – afritten R4 op 
niveau -1 zorgt voor 
erg onveilige situatie. 
Verkeerskundig niet 
wenselijk. 

R4 in 
brug/viaduct 

• Brug Elslo tot 6m 
boven maaiveld is 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zorgt 
voor een te grote 
barrière! 

• Spoorlijn wordt 
gelijkgronds gekruist 
met mogelijke 
terugslag van gesloten 
slagbomen op R4. 

• Brug voor R4 tot 5m 

• Brug voor R4 tot 5m 
boven maaiveld 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zal een te 
grote geluidsimpact 
hebben op de 
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• Brug voor R4 tot 5m 
boven maaiveldpeil is 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zal te 
grote geluidsimpact 
hebben op de 
omgeving. 

• Conflict tussen R4 
en Elslo. 

boven maaiveld 
ruimtelijk niet 
wenselijk en zal een te 
grote geluidsimpact 
hebben op de 
omgeving. 

omgeving. 

Tabel 4: Afweging mogelijke uitwisselingscomplexen aan W7 
 
Wanneer het spoor t.h.v. W7 op niveau 0 behouden blijft, is géén enkele combinatie van een R4 en 
Elslo in brug of tunnel mogelijk die ervoor zorgt dat een volwaardig, veilig en ruimtelijk wenselijk op- 
en afrittencomplex kan ingepast worden.  

1.4 CONCLUSIE 

Aangezien het spoor niet kan opgehoogd worden is geen enkel aanvaardbaar scenario inpasbaar 
waarbij Elslo op een veilige en ruimtelijk verantwoorde manier kan uitwisselen met R4 West. Het 
uitwisselingscomplex blijft dus behouden t.h.v. W8 – Langerbrugsestraat. 
 
In de startnota micro W7 – Elslo zal verder onderzocht worden of zonder uitwisseling van verkeer 
tussen Elslo en R4 West, een oplossing kan gevonden worden voor de vraag van Infrabel om het 
supprimeren van de spoorwegovergang nu al te realiseren of toch zeker niet te hypothekeren voor de 
toekomst. 

2 DROGENBROODSTRAAT 

In het Raamplan en de Rooilijnstudie werd voorzien dat de Drogenbroodstraat met een brug over R4 
West ging zónder uitwisseling. In de MER-studie R4 West werd bepaald dat deze brug niet wenselijk 
is aangezien dit erg veel onteigeningen met zich meebrengt. 
In de MER-studie werden 3 uitvoeringsalternatieven overwogen: 

• Drogenbroodstraat gaat met brug over R4-west; geen aansluitingen op R4; 

• Aanleg van een fietsers- en voetgangersbrug; 

• R4 gaat met een tunnel onder de Drogenbroodstraat; geen aansluitingen op R4. 
De alternatieven R4 in sleuf en een fietsersbrug worden meer positief beoordeeld dan een autobrug. 
Er zijn namelijk bij beide alternatieven geen onteigeningen nodig. Het knelpunt van de omrijdfactor bij 
een fietsersbrug wordt als beperkt negatief beoordeeld wegens de alternatieve routemogelijkheden via 
W5 – Ovaal van Wippelgem en W8 – Langerbrugsestraat. 
 
Onderstaande conclusies worden in de MER-studie gemaakt over de knoop Drogenbroodstraat: 

Knooppunt 6: Drogenbroodstraat met brug over R4-west: in de leefbaarheidsstudie wordt de aanleg 

van een brug over R4-west afgeraden omwille van een aantal redenen: niveauverschil oncomfortabel 

voor voetgangers en fietsers; visuele relatie tussen de dorpen wordt teniet gedaan; ophogen van 

rijbaan van de Drogenbroodstraat vergt een groot ruimtebeslag met daaraan gekoppelde 

onteigeningen (23 woningen) door ophoging. 

Indien dit alternatief toch uitgevoerd zou worden, dient over de gehele lengte van de weg tussen 
Wippelgem en Kerkbrugge een laanbeplanting voorzien te worden. Deze beplanting dient ook als een 
afscheiding tussen het fiets-/voetpad en de rijweg te fungeren.  

• Alternatief fietsersbrug: door de uitvoering van een fietsersbrug zonder verbinding voor 

autoverkeer, wordt de auto-verbinding tussen de woonkernen Kerkbrugge-Wippelgem afgesloten 
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en verliezen zij hun onderlinge relatie. Daarnaast zullen de woonkernen wel meer geïsoleerd 

worden. De uitvoering van dit alternatief, zorgt er wel voor dat er geen huizen onteigend dienen te 

worden. Bijgevolg kan besloten worden dat het effect op de beleving van de bewoners die 

onteigend zouden worden door de aanleg van een brug of tunnel nihil is, wat als positief effect 

beschouwd wordt; de fiets- en voetgangersverbinding blijft behouden, wat eveneens als positief 

beoordeeld wordt; de isolatie van de woonkernen Wippelgem en Kerkbrugge-Langerbrugge zal 

stijgen, wat als negatief effect beoordeeld wordt.  

• Alternatief tunnel: door de aanleg van een tunnel blijft de verbinding tussen Wippelgem en 

Kerkbrugge-Langerbrugge behouden, wat als een positief effect op de leefbaarheid van beide 

dorpen kan beschouwd worden. Er worden geen aansluitingen op de R4-west voorzien, maar 

door de aanleg van knooppunt 5 wordt deze aansluiting verzekerd. Door de insleuving van de R4, 

moeten tevens geen huizen onteigend worden, wat in tegenstelling tot de aanleg van een brug, 

heel positief is. 

 
 
Naast het knelpunt van onteigeningen wordt door de gemeente ook gevreesd voor sluipverkeer (zie 
ook analyse autoverkeer). Momenteel is er sluipverkeer uit het Meetjesland van en naar (de haven 
van) Gent dat R4 West en de congestie aan de Zeeschipstraat vermijdt door een sluiproute door 
Kerkbrugge-Langerbrugge en een kruising van R4 West ter hoogte van de Drogenbroodstraat18. 
 
Rekening houdend met bovenstaande knelpunten werden in het project R4WO 4 scenario’s voor de 
Drogenbroodstraat afgewogen: 

1. R4 in sleuf, Drogenbroodstraat kruist R4 op maaiveldniveau 
2. R4 op maaiveld, enkel fietsbrug/tunnel 
3. R4 op maaiveld, beperkte autotunnel 
4. R4 op maaiveld, volwaardige autobrug/tunnel 

 
In het geval dat het auto- en busverkeer (buslijn 55 kruist R4 West ter hoogte van de 
Drogenbroodstraat) niet meer de R4 kan kruisen ontstaan omrijdroutes tot 1,4km voor doorgaand 
verkeer. In de MER-studie werd gesteld dat deze omrijdfactor een beperkt negatief effect is. 

                                                      
18 Het gaat hier om een vermoeden van sluipverkeer, niet gestaafd met cijfermateriaal, op basis 
terreinkennis en buikgevoel van de betrokken actoren. 
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Figuur 47: Omrijdroutes in geval van knippen Drogenbroodstraat 
 
Er werd een beperkte autotunnel uitgetekend. Ook deze tunnel betekent onteigeningen van 
voortuinstroken en een beperkte verkeersleefbaarheid gezien de tunnelsleuf meteen voor de 
woningen ligt. 
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Figuur 48: Schets beperkte autotunnel Drogenbroodstraat 
 
In onderstaande tabel worden de 4 scenario’s afgewogen. 

 R4 in sleuf Fietsbrug/ tunnel Beperkte 
autotunnel 

Volwaardige 
autobrug/ 
tunnel 

Bereikbaarheid 
Kerkbrugge-
Langerbrugge 
en Wippelgem 

Goed bereikbaar 
voor alle modi. 

Omrijdroute voor 
gemotoriseerd 
verkeer van 1,4km 
extra. Geen 
omrijdroute voor 
fietsers en 
voetgangers. 

Goed 
bereikbaar voor 
auto’s, niet voor 
bussen en 
vrachtwagens. 

Goed 
bereikbaar voor 
alle modi. 

Sociale link 
tussen beide 
kernen 

Zéér goed (ook 
visuele link) 

Goed voor fietsers 
en voetgangers, 
minder goed voor 
gemotoriseerd 
verkeer. 

Goed  Goed (in geval 
van brug echter 
wel zwakke 
visuele link). 

Sluipverkeer Risico’s op 
sluipverkeer, door 
ontbreken hoogte-
beperking zowel 
auto’s als 
vrachtverkeer! 

Knip, geen 
sluipverkeer 
mogelijk 

Risico’s op 
sluipverkeer, 
door hoogte-
beperking enkel 
auto’s, geen 
vrachtverkeer 

Risico’s op 
sluipverkeer, 
door ontbreken 
hoogte-
beperking 
zowel auto’s als 
vrachtverkeer! 
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 R4 in sleuf Fietsbrug/ tunnel Beperkte 
autotunnel 

Volwaardige 
autobrug/ 
tunnel 

Veiligheids-
risico’s 

Spoorwegovergang 
blijft bestaan 

Geen risico’s Door beperkte 
hoogte foutief 
gebruik tunnel! 

Geen risico’s 

Kostprijs Zéér hoog Beperkt matig Hoog (o.a. 
o.w.v. 
Onteigeningen) 

Onteigeningen Geen 
onteigeningen 

Beperkte 
onteigeningen 
(landbouwstroken) 

Onteigeningen 
voortuinstroken 

Onteigeningen 
voortuinstroken 
en woningen 

Ondersteuning 
STOP-principe 

Neutraal tot 
beperkt negatief 
(hoofdfietsroute 
moet 
Drogenbroodstraat 
ongelijkvloers 
kruisen) 

Positief S+T > 
O+P 

Negatief S+T+P 
> O 
Privaat vervoer 
wordt 
bevoordeeld 
t.o.v. openbaar 
Vervoer. 

Neutraal tot 
beperkt 
negatief (groter 
hoogte verschil 
te overbruggen 
voor fietsers en 
voetgangers 
om R4 te 
kruisen) 

Leefbaarheid 
woningen 

Blijft gelijk Verbetert (minder 
verkeer langs 
woning) 

Verslecht 
(voortuinstroken 
korter of weg) 

Verslecht 
(voortuinstroken 
korter of weg of 
woning weg) 

Tabel 5: Afweging scenario's Drogenbroodstraat 
 
Het scenario “R4 in sleuf” wordt niet als een valabel scenario overwogen omdat dit een enorm hoge 
investering vraagt en bovendien geen oplossing biedt voor het gelijkgronds kruisen van de 
goederenspoorlijn. 
Het scenario volwaardige autobrug of autotunnel wordt ook niet realistisch geacht gezien de vele 
noodzakelijke onteigeningen van woningen.  
 
Van de overgebleven scenario’s is er onenigheid tussen de verschillende actoren: 

• De gemeente Evergem is van mening dat een beperkte autotunnel (dus niet toegelaten voor 
vrachtverkeer) de beste oplossing is om de verbinding tussen de kernen te behouden. 

• De Lijn is van mening dat een beperkte autotunnel nadelen heeft voor het openbaar vervoer 
en geen voor het gemotoriseerd privévervoer. Dit gaat in tegen het STOP-principe en 
betekent dat het openbaar vervoer een omweg moet volgen en het privévervoer niet. De Lijn 
wenst minimaal gelijk behandeld te worden als het privévervoer. 

• De overige actoren (AWV, provincie, BMV) ondersteunen het STOP-principe en vinden een 
fietsbrug/tunnel voldoende om de sociale link tussen beide kernen te behouden. De 
omrijdfactoren voor gemotoriseerd verkeer zijn beperkt en zullen bovendien het sluipverkeer 
ontmoedigen. 
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Onderstaande tabel geeft de voorkeuren weer van de verschillende actoren: 
 

Actor Standpunt Zeker niet Voorkeur 

AWV Kostprijs en Onteigeningen moeten 
binnen de perken gehouden worden. 
De aantakking van de N458 met het 
ovaal van Wippelgem maakt alle 
lokale en bovenlokale relaties 
mogelijk voor Wippelgem, Kluizen, 
Doornzele en Kerkbrugge-
Langerbrugge. De link tussen de 
Drogenbroodstraat en de 
Kerkbruggestraat wordt bijgevolg 
door AWV gerealiseerd. 

R4 in sleuf 
(kostprijs)  
Volwaardig brug 
of tunnel 
(Onteigeningen) 

Fietsbrug/tunnel 

Evergem De link tussen de kernen Wippelgem 
en Kerkbrugge-Langerbrugge 
verdwijnt door het knippen van de 
Drogenbroodstraat t.h.v. R4 West. 

 Beperkte 
autotunnel 

De Lijn Autoverkeer mag niet vlotter gaan 
dan busverkeer. 

Beperkte 
autotunnel 

Autobrug/tunnel of 
R4 in sleuf 

Infrabel Elke geschrapte gelijkgrondse 
kruising tussen spoorlijn en weg is 
een risico op ongevallen dat weg is. 

R4 in sleuf  

BMV-MOW Ondersteuning van categorisering 
van de wegen, ondersteuning STOP-
principe, weren sluipverkeer 

 Fietsbrug/tunnel 

Projectbureau 
Gentse 
Kanaalzone 

Leefbaarheid kanaaldorpen  Fietsbrug/tunnel 

Tabel 6: Standpunten verschillende actoren omtrent het te weerhouden scenario 

Drogenbroodstraat 
 

De IGBC kent géén consensus. Op de gemeente Evergem na, staan alle actoren achter een 
fietsbrug/tunnel. De gemeente Evergem blijft voorstander van een beperkte autotunnel. De keuze voor 
een fietsbrug/tunnel aan de Drogenbroodstraat zal door de RMC moeten bevestigd worden. 
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3 LENGTEPROFIEL R4 WEST 

R4 West blijft grotendeels behouden. Het lengteprofiel wordt ter hoogte van de complexen W3 – 
Riemesteenweg, W7 – Elslo, W8 – Langerbrugsestraat en W9 – Zeeschipstraat aangepast. 
 
Een ontwerpsnelheid van 120 km/u wenselijke hellingpercentages van 3% doorgaand op de R4. Een 
ontwerpsnelheid van 90 km/u betekent wenselijk 4% volgens de vigerende richtlijnen.19 
 
Aan de knoop W3 zijn beide hellingspercentages inpasbaar. Voor en na de knoop blijft de R4 namelijk 
gedurende lange afstand op maaiveldniveau. 
 
De knopen W7, W8 en W9 liggen dicht bij elkaar, bovendien zijn in het huidige lengteprofiel reeds 
hellingen aanwezig aangezien R4 West hier de Ringvaart kruist. Onderstaande lengteprofielen geven 
weer hoe R4 West er zou kunnen uitzien na het realiseren van het project R4WO, rekening houdend 
met hellingspercentages van respectievelijk 4% en 3%. 
 

 

Figuur 49: Lengteprofiel R4 West tussen W7 en W9 bij ontwerpsnelheid 90km/u 
 

                                                      
19 Bron: Nieuwe ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA), p.3-30; Handboek Wegontwerp Stroomwegen, 
CROW-publicatie 164b, p. 92 (Er wordt hierbij geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
ontwerpsnelheid voor vrachtwagens of auto’s; wél wordt gesteld dat in kader van kunstwerken van 
deze percentages kan afgeweken worden, hierbij dient geval per geval bekeken worden. Absolute 
maxima hierbij zijn volgens de NOA 5% bij 120km/u.  
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Figuur 50: Lengteprofiel R4 West tussen W7 en W9 bij ontwerpsnelheid 120km/u 
 
Conclusie: 
Een hellingspercentage van 4% is steeds inpasbaar. De tussenafstanden tussen 2 opeenvolgende 
hellingen zijn ook voldoende lang waardoor geen te groot “rollercoaster”-effect verkregen wordt.  
Bij het hanteren van hellingspercentages van 3% treedt een probleem op aan W9 – Zeeschipstraat. 
Hier kan omwille van de hoogte van de Ringvaartbrug, de hoogte van de te kruisen goederenspoorlijn 
en de diepte onder de knoop W9, steeds op korte afstand, maximaal een hellingspercentage van 4% 
gehaald worden. 
Ter hoogte van de knoop W9 kan het wenselijke hellingspercentage van 3% bij ontwerpsnelheid van 
120km/u niet voorzien worden. Een helling van 4% kan hier wel voorzien worden. 
 
Er wordt overeengekomen dat waar ruimtelijk inpasbaar, 3% hellingspercentage zal voorzien worden. 
Omdat een hellingspercentage van 4% voor vrachtwagens bij 90km/u volstaat en bij een snelheid van 
120km/u voor auto’s, vrachtwagens nog steeds maximaal 90km/u mogen rijden, wordt aangenomen 
dat 4% bij 120km/u nog steeds een aanvaardbaar hellingspercentage is.  
 
Bij alle nieuw onderdoorgangen, zal waar ruimtelijk inpasbaar 3% nagestreefd worden conform de 
ontwerpsnelheid van 120km/u. Wanneer het echter naar onteigeningen, verplaatsing van leidingen en 
dergelijke toe interessanter is om 4% te voorzien, kan maximaal 4% hellingpercentage doorgaand op 
R4 West ook toegelaten worden. Dit zal op microniveau bij de knopen waar dit van toepassing is (W3, 
W7, W8 en W9) verder uitgeklaard worden. 
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4 INRICHTING FIETSSNELWEG 

 
Ten oosten van R4 West is momenteel een hoofdfietsroute gelegen tussen Callemansputte en de 
Langerbrugsestraat. Deze hoofdfietsroute wordt in kader van dit project R4WO vervolledigd tot de N9-
Brugsevaart. Door de aanpassingen van de knopen zal de hoofdfietsroute plaatselijk aangepast 
moeten worden. 
Het de wensen van de actoren om deze hoofdfietsroute als fietssnelweg vorm te geven en de 
richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen maximaal te volgen. 

4.1 ALGEMENE INRICHTINGSPRINCIPES 

4.1.1 Richtlijnen fietssnelwegen uit Vademecum Fietsvoorzieningen 

Onderstaande richtlijnen worden gegeven voor fietssnelwegen in het Vademecum Fietsvoorzieningen: 
 

 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 beperkt intensiteiten, 4m bij hoge 
fietsintensiteiten (zie ook onderstaande figuur) 

Materiaalgebruik Voorkeur voor asfalt 

hellingspercentages Hellingspercentage bij voorkeur 1/10de van het hoogte verschil 
(maximaal 1/5de van het hoogteverschil).20 

Vormgeving bij kruisende wegen Zie onderstaande tabel. 

Veiligheidsafstanden Zie onderstaande figuur. 

Tabel 7: Richtlijnen vademecum fietsvoorziening m.b.t. fietssnelwegen (bron: Vademecum 

Fietsvoorzieningen maart 2014) 

 

                                                      
20 Bij een hoogteverschil van 4m betekent 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 
oftewel 1,4% tot 2,8%. 
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Figuur 51: Maatgevende gebruik fietssnelweg (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen maart 

2014) 
 
 

 

Tabel 8: Afwegingstabel vormgeving kruising fietssnelweg met wegenis (bron: Vademecum 

Fietsvoorzieningen maart 2014) 
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4.1.2 Na te streven inrichtingsprincipes R4 West 

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 voor R4 West te hanteren: 

 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) 
Waar er gemengd gebruik is van lokaal (en beperkt in 
aantal) landbouwverkeer wordt minimaal 4m voorzien. 
De gerealiseerde delen van de fietssnelweg blijven 
behouden, ook al zijn deze 3m en is er toch 
landbouwverkeer op aanwezig. Bij de gemeente 
Evergem zijn nog geen misbruiken en problemen 
hieromtrent gekend. 

Minimumgrenzen 
worden in rekening 
gebracht. 

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 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 

• Secundaire wegen (Christoffelweg-Zeeschipstraat) 
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: 

o W3 – Riemesteenweg: kostprijs fietstunnel 
kan gecompenseerd worden bij ophogen 
Pastorijstraat-Riemesteenweg, een 
fietstunnel zal hier dus voorzien worden 
(zie meer micro W3) 

o W7 – Elslo: een fietstunnel wordt 
nagestreefd. Er zal hiervoor 

Wat betreft 
ongelijkvloerse 
kruisingen, 
ambitieuzer dan het 
fietsvademecum. 
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medefinanciering van de provincie 
gevraagd worden 21 

o W8 - Langerbrugsestraat: Omwille van 
conflicten tussen een op- en 
afrittencomplex én de fietssnelweg is een 
gelijkgrondse kruising wenselijk te 
vermijden. Om microniveau zal een 
fietstunnel voor R4 West onder de 
Langerbrugsestraat verder onderzocht 
worden. 

• Lokale wegen type III (Schouwingsstraat, 
Industrieweg-parallelweg): Hoofdfietsroute in de 
voorrang (waar dit te verantwoorden is kan het 
fietspad ook uit de voorrang voorzien worden). 

Veiligheidsafstanden Het vademecum schrijft voor dat er een 
veiligheidsstrook van 0,75 m nodig is langs 
geparkeerde wagens, 1,0m bij een gesloten wand. 
Omdat de beschikbare ruimte aan de sleuven zéér 
beperkt is en de haalbaarheid van een fietstunnel te 
verhogen, wordt een minimale schrikstrook van 0,75m 
opgelegd in plaats van de voorgeschreven 1,0m bij 
gesloten wanden. 

Afwijkend van het 
vademecum 
fietsvoorzieningen: 

• Obstakel<= 7cm: 
25cm 
schuwafstand 

• Obstakel 7cm-
1,2m: 0,5m 
schuwafstand  

• Obstakel >1,2m: 
schuwafstand 
0,75m 

Tabel 9: Weerhouden inrichtingsprincipes fietssnelweg R4 West 

                                                      
21 AWV maakt een officiële vraag over aan de provincie voor medefinanciering voor de fietstunnel aan 
Elslo. De mogelijkheden van medefinanciering via een fietsfondsdossier of subsidies voor 
fietssnelwegen zullen onderzocht worden. 
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4.2 VERTALING INRICHTINGSPRINCIPES IN PRAKTIJK 

4.2.1 Bestaand fietspad tussen Langerbrugsestraat en Callemansputte 

De huidig gerealiseerde fietspaden zijn op bepaalde plaatsen 4m 
breed, op andere 3m. De breedte van 4m, respectievelijk 3m kan 
dus op dit deel aangehouden worden. 
 
Onderstaande figuren geven enkele voorbeelden van de locatie 
van het fietspad t.o.v. R4 West weer. De afstand tussen de 
fietssnelweg en R4 West varieert tussen de 9m en de 15m. De 
breedte van het fietspad varieert tussen de 3m en de 5m (zie ook 
typedwarsprofielen in bijlage). 
 
Het fietspad kruist momenteel 5 wegen gelijkgronds 
(Riemesteenweg, Hoogstraat, Drogenbroodstraat, Elslo en 
Langerbrugsestraat. Door het project R4WO worden 2 kruisingen 
geknipt (Hoogstraat en Drogenbroodstraat). Hierdoor zal de 
fietssnelweg over een afstand van 11,5 km slechts 3 x met 
gemotoriseerd verkeer kruisen. 
 
Aangezien deze 3 wegen allen lokale wegen type II zijn, wordt er 
principieel gestreefd naar een ongelijkgrondse kruising. Dit is 
echter ruimtelijk niet gemakkelijk inpasbaar. Er zal daarom geval 
per geval bekeken worden op microniveau of de ongelijkgrondse 
fietskruising inpasbaar is en indien niet hoe de fietssnelweg de 
lokale wegenis veilig kan kruisen. 
 
Er wordt beslist de bestaande fietssnelweg maximaal te behouden, 
waar deze vernieuwd moet worden, wordt 3m voorzien. Indien ook 
landbouwverkeer toegelaten wordt op het betreffende deel wordt 
4m voorzien bij vernieuwing van de fietssnelweg. 

 

 

Figuur 52 Resterende 

kruisingen fietssnelweg R4 

West 
 

 

Figuur 53: Voorbeeld bestaand dwarsprofiel tussen Rieme Noord en Riemesteenweg 
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Figuur 54: Voorbeeld bestaand dwarsprofiel fietssnelweg tussen Elslo en Drogenbroodstraat 

4.2.2 Nieuw fietspad tussen Langerbrugsestraat en Zeeschipstraat 

 
Er wordt gestreefd naar een minimale breedte voor het vrijliggend fietspad van 3m, waar er gemengd 
gebruik is met landbouwverkeer (voorwaarde is dat dit om een beperkt aantal voertuigen gaat bedoeld 
voor aanliggende percelen) wordt 4m voorzien. Tussen de Langerbrugsestraat en de Ringvaartbrug is 
momenteel een slag gelegen, vermoedelijk om de langsliggende percelen te ontsluiten. Hier zal dus 
een breedte van 4m moeten voorzien worden. 
  
De bestaande brug over de Ringvaart beschikt over een beperkte breedte (33,45m incl. dienstpaden). 
Hieronder worden voor deze locatie enkele overwogen opties voor de inpassing van de fietssnelweg 
besproken.  

 

Figuur 55: Huidige dwarsprofiel Ringvaartbrug (profiel te bezien van Noord kijkend naar zuid) 

4.2.2.1 Verschuiven rijstroken op Ringvaartbrug 

Een eerste oefening bepaalde dat een vrijliggend fietspad net ingepast kan worden door de rijstroken 
te herlokaliseren (zie ook onderstaande figuur). De constructie van de brug laat echter het schuiven 
van rijstroken niet toe.  
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Figuur 56: Inpassing fietspad op Ringvaartbrug 
 
De huidige constructie van de brug laat niet toe dat rijstroken worden opgeschoven. Deze optie is met 
andere woorden om technische redenen niet mogelijk. 

4.2.2.2 Schrappen vluchtstrook richting Gent 

Door het schrappen van de vluchtstrook richting Gent komt 3m vrij, inclusief dienstpad beschikt men 
over 5,26m. Hierbinnen moeten volgende zaken voorzien worden: 

• Redresseerstrook:       0,75m 

• Afschermende constructie:      0,6m 

• Schuwafstand fietspad/dienstpad – afschermende constructie:  0,5m 

• Fietssnelweg:       2,9m 

• Schuwafstand fietspad/dienstpad – leuning:    0,5m 
TOTAAL  5,35m 

Deze afstand voldoet nét niet aan de doelstellingen van de fietssnelweg R4 West (minimaal 3m) maar 
kan wel gemakkelijk gerealiseerd worden. 
Er zal nog technisch moeten bekeken worden hoe dit fietspad kan vormgegeven worden (dienstpad 
ligt momenteel verhoogd t.o.v. R4 West). Wanneer het fietspad verhoogd moet aangelegd worden is 
een extra leuning en schuwafstand nodig waardoor de fietssnelweg nog moeilijker inpasbaar is.  

4.2.2.3 Nieuwe fietsbrug of nieuwe Ringvaartbrug 

De Ringvaartbrug moet mogelijks vernieuwd worden i.f.v. uitzonderlijk zwaar verkeer (studies 
hieromtrent lopen nog). Indien dit het geval is, kan meteen voldoende breedte voorzien worden om 
ook fietsers toe te laten op de brug. Een andere mogelijkheid is een nieuwe fietsbrug los van de 
bestaande brug.  

4.2.2.4 Uitkraging aan brugdek 

Ook een uitkraging aan het brugdek en/of landhoofden behoort tot de mogelijkheden. Dit zijn 
technische oplossingen die nog verder moeten onderzocht worden. 
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4.2.2.5 Conclusie 

 

 Invulling Voordelen nadelen 

Optie 1 Verschuiven rijstroken Niet mogelijk 

Optie 2 Smal fietspad  Goedkope oplossing Voldoet nét niet aan wensen 
van een fietssnelweg, geen 
vluchtstrook meer aanwezig 
richting Gent (veiligheid). 

Optie 3 Nieuwe fietsbrug of nieuwe 
Ringvaartbrug 

Voldoet aan richtlijnen 
fietsvademecum. 

Dure oplossing 

Optie 4 Uitkraging brugdek en/of 
landhoofden 

Voldoet aan richtlijnen 
fietsvademecum 

Technische haalbaarheid 
nog na te gaan bij verdere 
uitwerking. 

Tabel 10: Overzicht overwogen opties fietssnelweg op Ringvaartbrug 
 
Optie 1 en 2 worden niet weerhouden. Optie 3 en 4 blijven beiden weerhouden. Verkeerskundig zijn 
deze gelijkaardig, hiervoor wordt de vrijheid bij de Deelnemer gelaten, rekening houdend met de 
lopende studie werk voor de stabiliteit van de brug. 
 
Onderstaand typeprofiel wordt weerhouden voor de fietssnelweg t.h.v. de Ringvaartbrug (3m fietspad 
+ 2 x 0,5m schrikstrook). Hiervoor wordt opengelaten of dit via uitkraging, een nieuw fietsbrug of een 
volledig nieuwe Ringvaartbrug gebeurd. Indien voor een volledige vernieuwing van de brug gekozen 
wordt, zal los van onderstaande maatvoering ook met voldoende ruimte voor afschermende 
constructies en dergelijk moeten rekening gehouden worden. 
 

 

Figuur 57: Typedwarsprofiel fietsersbrug t.h.v. Ringvaartbrug 
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4.2.3 Nieuw fietspad tussen Evergemsesteenweg en Brugsevaart 

Het fietspad tussen de Evergemsesteenweg en de Brugsevaart komt tussen de parallelweg 
Industrieweg en de R4. Vandaag is hier een tussenruimte van 6m tot 8m waarbinnen onder meer een 
gracht en een dubbele bomenrij gelegen is (zie onderstaand typeprofiel).  

 

Figuur 58: Huidig typeprofiel R4 West tussen Evergemsesteenweg en Brugsevaart 
 
Er werden verschillende scenario’s voor een nieuw fietspad besproken: 

1. Middenberm versmallen 
Beste scenario verkeerskundig en ruimtelijk 
maar duurste oplossing. 

 
2. Gracht versmallen 

In onderzoek of dit kan naar waterbeheersing 
toe. 

 
3. Gracht dempen/inbuizen 

Niet wenselijk van uit integraal waterbeheer. 
Er bestaan technische oplossingen die verder 
met Farys besproken moeten worden.  

4. Parallelweg opschuiven 
Niet wenselijk: inrijmanoeuvres naar 
bedrijventerreinen worden bemoeilijkt.  

5. Gracht halveren 
In onderzoek of dit kan naar waterbeheersing 
toe. 

 
 
Er is overleg met Farys gaande om de mogelijkheden tot versmalling van de gracht te onderzoeken. 
De algemene bevindingen zijn wel dat de bovenstaande scenario’s verkeerskundig allen sterk 
gelijkaardig zijn. Er werd daarom gekozen enkele richtwaarden op te leggen. De precieze invulling van 
het dwarsprofiel kan dan later bezien worden samen met de noodzakelijke breedte voor de afwatering. 
 
Randvoorwaarden fietspad: 

• Dubbelrichtingsfietspad tussen R4 en parallelweg 

• Fietspad buiten obstakelvrije zone van R4 

• Minimaal 1m niet overrijdbare zone tussen fietspad en parallelweg. 

• Minimaal 1m obstakelvrij zone tussen fietspad en hoge objecten (bomen, 
lantaarnpalen e.d.) 

• Minimaal 0,5m obstakelvrij zone tussen fietspad en lage objecten (vangrails e.d.). 

• Breedte fietspad minimaal 3m, waar mogelijk 4m te voorzien.22 

                                                      
22 Er wordt aangenomen dat de fietssnelweg tussen N9 – Brugsevaart en Evergemsesteenweg een 
hoger gebruik zal kennen dan de fietssnelweg verder. Hierdoor is een breedte van 4m wenselijk. 



 
 

 

Ombouwen R4 west & oost tot primaire wegen 

 
 
 

                                                            
    R4WO-STARTNOTA_100-R4 WEST - VERSIE04 - 22-09-2017 pag. 87 | 103 

 

Conclusie: 
Er wordt een vrijliggend 3m breed fietspad voorzien met voldoende veiligheidsafstanden t.o.v. R4 
West en parallelweg. In alle scenario’s verdwijnt er groen ten voordele van een fietspad. 
Voor wat betreft de afwateringsgracht, hierbij zal er vrijheid gegeven worden aan de Deelnemer om 
één van onderstaande scenario’s te kiezen. 

1. Voorstel met behoud van gracht waarbij de middenberm R4 zal dienen versmald te worden 
(hoge investeringskost infrastructuur) 

 

Figuur 59: Uitgewerkt scenario met opschuiven R4 West 
2. Voorstel voor verwerken van de gracht in het profiel door gebruik van infiltratiebuizen, caisons, 

buffers, … aandachtspunt hierbij is het bekomen van de benodigde goedkeuring en 
vergunningen (verder op te nemen in discipline Integraal Waterbeheer) 

 

 

Figuur 60: Uitgewerkt scenario met inbuizen / technische oplossing voor gracht 
 
Alle hierboven besproken scenario’s zijn vanuit verkeerskundig oogpunt goed en kunnen verder 
meegenomen worden. Alle 3 worden weerhouden. Verder overleg met de werkgroep Integraal 
Waterbeleid (vergunbaarheid, technische haalbaarheid,...) en de werkgroepen Milieu en Omgeving zal 
plaatsvinden om te beslissen welke opties uiteindelijk in het DBFM-verhaal worden opengehouden. 
 
 

                                                                                                                                                                      
Omdat de ruimte onvoldoende is wordt 3m voorzien. Indien de aannemer in kader van het DBFM-
dossier hier toch 4m kan voorzien, zal dit kwalitatief positief beoordeeld worden. 
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5 AFWEGING LOCATIES FIETSKRUISING R4 WEST T.H.V. 
MOLENVAARDEKEN 

Het Raamplan en de Rooilijnstudie stelde initieel één fietskruising voor ter hoogte van 
Molenvaardeken. Deze locatie ligt strategisch in het midden tussen de mogelijke kruisingen aan 
Riemesteenweg én Drogenbroodstraat. 
Voor veel fietsbewegingen ontstaan hierdoor wel behoorlijke omrijdfactoren, vooral fietsers die in het 
noordelijk deel van het Kluizendok moeten zijn, moeten sterk omrijden. Ook wordt daardoor de huidige 
mogelijkheid om de R4 te kruisen aan de Hoogstraat vervangen door een kruising aan 
Molenvaardeken 1,2km meer zuidelijk. 
 
Om de omrijdfactoren te verkleinen worden in plaats van 1 fietskruising, 2 fietskruisingen voorzien 
tussen de Riemesteenweg en de Drogenbroodstraat. De Hoogstraat is hiervoor een logische eerste 
locatie gezien het behoud van de huidige kruisingsmogelijkheid. De locatie Molenvaardeken was 
voorzien in het raamplan, de locatie Walgracht-Beekstraat wordt naar voorgeschoven door de 
gemeente Evergem. 
 
Onderstaande figuren geven de tussenafstanden tussen de verschillende kruisingsmogelijkheden: 
 

Tussenafstanden 
fietskruisingen bij keuze voor 
één fietskruising aan 
Molenvaardeken: 

• Riemesteenweg – 
Molenvaardeken: 3,6 km 

• Molenvaardeken – 
Drogenbroodstraat: 1,7 km 

Tussenafstanden fietskruisingen 
bij keuze voor Hoogstraat en 
Molenvaardeken: 

• Riemesteenweg – 
Hoogstraat:  2,4 km 

• Hoogstraat – 
Molenvaardeken: 1,2 km 

• Walgracht – 
Drogenbroodstraat: 1,7  km 

Tussenafstanden 
fietskruisingen bij keuze 
Hoogstraat en Beekstraat: 

• Riemesteenweg – 
Hoogstraat:  2,4 km 

• Hoogstraat – Walgracht: 
1,8 km 

• Walgracht – 
Drogenbroodstraat: 1,1  km 

 

Figuur 61: Fietskruising 

Molenvaardeken 

 

Figuur 62: Fietskruisingen 

Hoogstraat + Molenvaardeken 

 

Figuur 63: Fietskruisingen 

Hoogstraat + Beekstraat 
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Niet alleen verkleint de maas en dus de oversteekbaarheid van de R4 door het voorzien van 2 
fietskruisingen. Ook kunnen bepaalde relaties sterker benadrukt worden. De bereikbaarheid van het 
noordelijk deel van het Kluizendok verbetert zo voor fietsers uit Evergem en het Meetjesland. 
 
De relatie Wippelgem/Kluizen – Doornzele wordt beter benadrukt door een fietsverbinding aan 
Walgracht-Beekstraat dan door een een fietsverbinding t.h.v. Molenvaardeken. 
Er is dan ook algemeen consensus om 2 fietskruisingen te voorzien, één aan de Hoogstraat en één 
aan de Beekstraat-Walgracht. 
 
Conclusie: 2 fietskruisingen worden weerhouden, één aan de Hoogstraat en één aan de Beekstraat-
Walgracht. 
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DEEL 7 – VOORKEURSVARIANT 

1 GEMOTORISEERD VERKEER 

1.1 AUTO-INFRASTRUCTUUR 

1.1.1 Invulling netwerk 

 

Figuur 64: Toekomstig autonetwerk R4 West (bron: AWV) 
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Onderstaande knopen krijgen een uitwisselingsfunctie: 

Knoop Type 
aansluiting 

Binnen of 
buiten project 
R4WO 

Functie in netwerk voor gemotoriseerd verkeer 

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

W2 – Rieme Noord Volwaardige 
op- en afrit 

gepland, niet 
in project 
R4WO 

Ontsluiten vrachtverkeer haven bedrijventerrein 
Rieme Noord en Kluizendok naar R4. 

W5 – Ovaal van 
Wippelgem 

Volwaardige 
op- en afrit 

Gerealiseerd, 
aansluiting 
met 
Noordlaan 
gepland, niet 
in project 
R4WO 

• Ontsluiten vrachtverkeer en autoverkeer 
bedrijventerreinen Kluizendok, Grote Nest 

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

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

W8 – 
Langerbrugsestraat 

Volwaardige 
op- en afrit 

Project 
R4WO 

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

• Verbinden van de kern Evergem met 
Kerkbrugge-Langerbrugge 

W9 - 
Zeeschipstraat 

Volwaardige 
op- en afrit 

Project 
R4WO 

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

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

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

 
Onderstaande knopen zijn zuivere kruisingen van R4 West: 

Knoop Type aansluiting Binnen of 
buiten project 
R4WO 

Functie in netwerk voor gemotoriseerd 
verkeer 

W3 – 
Riemesteenweg 

Kruising zonder 
uitwisseling 

Project 
R4WO 

Verbinden kernen Rieme en Ertvelde. 

W4a - Hoogstraat Enkel 
fietskruising 

Project 
R4WO 

/ 

W4b – Walgracht Enkel 
fietskruising 

Project 
R4WO 

/ 

W6 – 
Drogenbroodstraat 

Enkel 
fietskruising 

Project 
R4WO 

/23 

W7 – Elslo Kruising zonder 
uitwisseling 

Project 
R4WO 

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

W11a - 
Vijfhoekstraat 

Enkel 
fietskruising 

Project 
R4WO 

/ 

W11b - Gaverstraat Enkel 
fietskruising 

Project 
R4WO 

/ 

                                                      
23 Ondanks de uitdrukkelijke wens van de gemeente Evergem om hier uitwisseling te voorzien wordt 
deze locatie niet weerhouden (zie argumentatie bij 2 Drogenbroodstraat). 
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Door de aanpassing van het netwerk zullen verkeersstromen wijzigen, de impact van deze wijzigingen 
en eventuele wenselijke milderende maatregelen worden verder op microniveau besproken. 

1.1.2 Dwarsprofiel 

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

 

Figuur 65: Typedwarsprofiel R4 West met vluchtstroken 
 
De typedwarsprofielen in bijlage geven een eerste beeld hoe deze typeprofielen voor de verschillende 
segmenten zullen vertaald worden, rekening houdend met een maximaal behoud van de huidige 
toestand.  

1.1.3 Lengteprofiel 

Er wordt voor het lengteprofiel hellingspercentages van maximaal 4%, wenselijk 3% gehanteerd voor 
R4 West. T.h.v. knoop W9 – Zeeschipstraat wordt 4% voorzien omwille van ruimtelijke inpasbaarheid.  
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1.2 VRACHTVERKEER 

De focus voor uitwisseling van 
vrachtverkeer met het hoger wegennet is 
gelegen op de knopen: 

• W2-Rieme Noord 

• W5-Ovaal van Wippelgem 

• W9-Zeeschipstraat-Christoffelweg 

• N9 – Brugsevaart 
Vrachtverkeer van en naar de haven mag 
uitsluitend van deze knopen gebruik 
maken en wordt uit alle woonkernen 
geweerd. 
 
Lokaal vrachtverkeer kan ook gebruik 
maken van de knoop W8 – 
Langerbrugsestraat. Dit is echter enkel 
bedoeld voor bestemmingsvrachtverkeer 
voor Evergem, Kerkbrugge-Langerbrugge 
(en eventueel Doornzele) 
De gewenste vrachtroute van W8 naar 
Evergem-centrum loopt over de 
parallelweg naar Elslo. 
  
Om doorgaand vrachtverkeer maximaal te 
weren uit kernen, kan naast het 
verbeteren van de uitwisselingsknopen en 
het vlotter maken van de route langs R4 
West (doelstelling project R4WO) ook 
gekeken worden naar de lokale wegenis. 
Zo bestaat er een parallelweg langs R4 
West die de knoop W8 met het 
bedrijventerrein Grote Nest verbindt. Om 
Vrachtverkeer hier te weren volstaat het 
huidige vrachtverbod in de parallelweg 
t.h.v. de Drogenbroodstraat. Monitoring 
van het sluipverkeer is wenselijk om extra 
milderende maatregelen te nemen. 
Logische maatregelen hiervoor zijn 
vrachtwagenverboden en/of aanpassingen 
van voorrangsregelingen.  

 

Figuur 66: Vrachtroutes R4 West 
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1.3 UITZONDERLIJK VERVOER 

Zie ook macroniveau en microniveau. 
 
R4 West kent volgende karakteristieken voor uitzonderlijk vervoer na het realiseren van het project 
R4WO24: 

• Vrije hoogte van 5m70 met uitzonderingen waar vervoer een hindernis op hoogte kan 
vermijden door gebruik te maken van de op- en afrit is 5m50 toegelaten. 

• Doorgaand verkeer moet mogelijk zijn voor voertuigen 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 West kunnen rijden. Er wordt momenteel 
nog onderzocht in welke mate dit ook mogelijk is aan de bestaande Ringvaartbrug.  

1.4 LANDBOUWVERKEER 

Op de R4 West zal geen landbouwverkeer meer toegelaten worden. Dit type verkeer zal moeten 
omrijden via de lokale langsliggende of nabijgelegen wegen.  

• Tussen de E34 en Elslo: Behoud huidige toestand 
o Langs de westzijde kan landbouwverkeer vandaag plaatselijk gebruik maken van de 

fietssnelweg om de langsliggende percelen te bereiken. Deze situatie is niet ideaal 
maar heeft bij de gemeente nog niet tot problemen geleid, de situatie kan dus 
behouden blijven. 

o Langs de oostzijde zijn parallelwegen gelegen en/of voldoende lokale wegenis om de 
percelen te bereiken. Deze wegenis blijft behouden, aanpassingen aan R4 West 
hebben geen invloed op de bestaande situatie. 

o Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de parallelwegen en bestaande 
lokale wegenis. 

• Tussen Elslo en Langerbrugsestraat: Behoud huidige toestand 
o Langs de westzijde zijn geen landbouwpercelen aanwezig 
o Langs de oostzijde scheidt de spoorweg R4 West van eventuele landbouwpercelen, 

de huidige toestand blijft er behouden. 
o Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de parallelweg. 

• Tussen de Langerbrugsestraat en Ringvaart: Aanleg fietssnelweg met medegebruik voor 
landbouwverkeer. 

o Langs de westzijde wordt de fietssnelweg 4m breed voorzien om op een veilige 
manier landbouwverkeer toe te laten (dit gaat enkel voor de bereikbaarheid van 
enkele percelen te garanderen). 

o Langs de oostzijde scheidt de spoorweg R4 West van eventuele landbouwpercelen, 
de huidige toestand blijft er behouden. 

o Doorgaand landbouwverkeer moet omrijden via lokale wegenis. 

• Tussen Ringvaart en Zeeschipstraat: Behoud huidige toestand 
o Er is voldoende lokale wegenis aanwezig om de landbouwpercelen bereikbaar te 

houden. 
o Doorgaand landbouwverkeer moet omrijden via lokale wegenis. 

• Tussen Zeeschipstraat en N9-Brugsevaart: 
o Langs de noordzijde zijn geen landbouwpercelen gelegen.  
o Langs de zuidzijde is voldoende lokale wegenis aanwezig om de percelen bereikbaar 

te houden. 
o Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de parallelweg aan de 

noordzijde. 

                                                      
24 Verder overleg met de haven is nog lopende voor de precieze invulling van de routes voor 
uitzonderlijk vervoer van en naar de haven. 
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2 NETWERK VOOR OPENBAAR VERVOER 

2.1.1 Treinnetwerk  

Zie ook macroniveau. 
Verschillende gelijkgrondse kruisingen met L55 worden geschrapt: 

• Drogenbroodstraat 

• Hoogstraat 
De gelijkgrondse kruising aan Elslo blijft behouden. 

2.1.2 Openbaar tram- en busnetwerk 

Zie ook macroniveau. 
 
Enkele busroutes moeten aangepast worden: 

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

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

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

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

 

Figuur 67: Toekomstig fietsnetwerk (bron: AWV) 
 
Binnen het project worden onderstaande fietskruisingen van de fietssnelweg met wegen en 
aantakkingen met fietsroutes voorzien. 
 
De fietssnelweg kruist volgende wegen en infrastructuren: 

Te kruisen weg Categorie te 
kruisen weg 

Manier van kruisen 

Riemesteenweg lokale II fietstunnel (zie microniveau) 
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Elslo lokale II fietstunnel (zie microniveau)25 

Langerbrugsestraat lokale II fietstunnel (zie microniveau) 

Ringvaart + 
goederenspoorlijn 

/ via bestaande of aan te passen brug. 

Christoffelweg Secundaire II Fietsbrug 

Industrieweg Lokale III gelijkgronds (al dan niet beveiligd met lichten, zie 
microniveau) 

 
Het fietsnetwerk kruist op onderstaande locaties R4 West en takt zo aan op de hoofdfietsroute ten 
westen van R4 West: 

Aantakking fietsroute Categorie fietsroute Manier van aantakken 

Callemansputte Lokale fietsroutes bestaande fietsbrug wordt opgehoogd. 

Riemesteenweg BFF kruising op maaiveldniveau, R4 in 
sleuf onder Riemesteenweg, zie 
microniveau 

Hoogstraat BFF Fietsbrug/tunnel, R4 op 
maaiveldniveau, zie microniveau 

Hageland/Beekstraat– 
Walgracht 

BFF (west) + Hoofdfietsroute 
(oost) 

Fietsbrug/tunnel, R4 op 
maaiveldniveau, zie microniveau 

Drogenbroodstraat BFF Fietstunnel, R4 op maaiveldniveau, zie 
microniveau 

Elslo BFF (west) kruising op maaiveldniveau, zie 
microniveau 

Langerbrugsestraat BFF (west) + Hoofdfietsroute 
(oost) 

kruising op maaiveldniveau, zie 
microniveau 

Zeeschipstraat BFF/Hoofdfietsroute Fietsbrug langs spoorlijn L58, zie 
microniveau 

Evergemsesteenweg BFF gelijkgronds, zie microniveau 

Gaverstraat Lokale fietsroute Fietsbrug, R4 op maaiveldniveau, zie 
microniveau 

Vijfhoekstraat Alternatieve  BFF Fietsbrug, R4 op maaiveldniveau, zie 
microniveau 

                                                      
25 AWV maakt een officiële vraag over aan de provincie voor medefinanciering voor de fietstunnel aan 
Elslo. De mogelijkheden van medefinanciering via een fietsfondsdossier of subsidies voor 
fietssnelwegen zullen onderzocht worden. 
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4 VOETGANGERSNETWERK 

De fietskruisingen zullen ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Voor het voetgangersnetwerk zijn 
voornamelijk de linken tussen 2 nabijgelegen kernen van belang. De kruisingen, toegankelijk voor 
voetgangers, kunnen ook een link voorzien tussen bus- en tramhaltes in de woongebieden langs één 
zijde van de R4 (vb. tram 1 in Wondelgem, bus 55 in Kluizen/Ertvelde) en bedrijventerreinen zonder of 
met beperkte lijnvoering aan de andere zijde (vb. Industrieweg, bedrijven terrein Grote Nest). 
 
Onderstaande linken tussen 2 nabijgelegen kernen, worden geschrapt, blijven behouden of worden 
gecreëerd. 

 Bestaande linken over R4 West Toekomstige linken over R4 West 

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

Wippelgem – 
Doornzele 

/ • Fietsbrug aan Beekstraat-
Walgracht 

Wippelgem – 
Kerkbrugge-
Langerbrugge 

• VRI aan Drogenbroodstraat • Fietstunnel aan Drogenbroodstraat 

Evergem – 
Kerkbrugge-
Langerbrugge 

• VRI aan Langerbrugsestraat  

• VRI aan Elslo 

• Op- en afrittencomplex aan 
Langerbrugsestraat 

• Elslo zonder hinder van R4 

 
Onderstaande linken tussen kernen en bedrijventerreinen worden geschrapt, blijven behouden of 
worden gecreëerd. 

 Bestaande linken over R4 West Toekomstige linken over R4 West 

Wondelgem/Mariakerke 
(incl. tram 1) – 
Bedrijvenzone 
Industrieweg (incl. 
VDAB-
opleidingscentrum, 
scholen) 

2 niet-beveiligde oversteken door 
uitsparing in middenberm t.h.v. 
Gaverstraat en Vijfhoekstraat 

Fiets- en voetgangersbrug t.h.v. 
Gaverstraat en Vijfhoekstraat 

Kluizen – Kluizendok VRI aan Hoogstraat Fiets- en voetgangersbrug/tunnel 
t.h.v. Hoogstraat 

Wippelgem – 
Bedrijventerrein Grote 
Nest 

/ Fiets- en voetgangersbrug/tunnel 
t.h.v. Hageland/Beekstraat-
Walgracht 
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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 samenvattend 
overzicht van alle 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 West. 

• Op R4 West wordt een ontwerpsnelheid van 120 km/u gehanteerd. 
o Onderstaand typedwarsprofiel wordt daarbij minimaal voorzien (de vluchtstroken 

kunnen plaatselijk gemotiveerd vervangen worden door redresseerstroken): 

 

Figuur 68: Typedwarsprofiel R4 West met vluchtstroken 
o Voor het lengteprofiel wordt gestreefd doorgaand op de R4 naar maximaal 4%, 

wenselijk 3% en voor de op- en afritten maximaal 5%. 
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• De filekans op R4 West dient kleiner te zijn dan 5%.  

• Enkel gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten op R4 West. 

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

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

• Er wordt een fietssnelweg voorzien langs R4 West conform de richtlijnen van het 
fietsvademecum. 

o Er wordt minimaal 3m voorzien, waar mogelijk kan de Deelnemer 4m voorzien, dit zal 
positief beoordeeld worden bij de gunning. 

o Op een beperkt aantal locaties is gemengd gebruik van lokaal landbouwverkeer en 
fietsverkeer toegelaten. Het correct gebruik hiervan dient opgevolgd te worden door 
de gemeenten.  

o Een vlotte, veilige aantakking van de nieuwe fietssnelweg op de bestaande 
fietssnelweg langs R4 West vanaf de N9 – Brugsevaart dient in projectnotafase nog 
uitgewerkt te worden. 

• De uitwerking van de knoop W9 als transferium met vlotte uitwisseling tussen de verschillende 
modi bus-tram-auto-fiets dient maximaal binnen het project R4WO opgenomen te worden. Om 
het project R4WO echter geen vertraging te doen oplopen, dient minimaal een P&R voorzien 
worden die later kan uitgebouwd worden tot een ambitieus transferium. 

 
Op volgende knopen wordt, binnen het project R4WO, via op- en afritten uitwisseling voorzien tussen 
het lokaal wegennet en de R4 voor gemotoriseerd verkeer: 

• W8 - Langerbrugsestraat 

• W9 - Zeeschipstraat 
Op volgende knopen wordt, binnen het project R4WO, de R4 gekruist door verbindingen voor 
gemotoriseerd verkeer zonder uitwisseling met de R4: 

• W3 – Riemesteenweg 

• W7 – Elslo 
Op volgende locaties wordt, binnen het project R4WO, de R4 gekruist door verbindingen voor fietsers: 

• W3 – Riemesteenweg 

• W4a – Hoogstraat 

• W4b – Walgracht 

• W6 – Drogenbroodstraat 

• W7 – Elslo 

• W8 – Langerbrugsestraat 

• W9 – Zeeschipstraat 

• W11a – Gaverstraat 

• W11b – Vijfhoekstraat 

3 INFRASTRUCTUREEL-TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 

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

• Er wordt gestreefd naar een aanvaardbaar geluidsniveau in de omliggende woonkernen. Bij 
een geluidsniveau boven 60dBa worden ingrepen voorzien voor zover die nuttig en 
realiseerbaar zijn. 

• 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 houden. 

• Aangezien R4 West tot het Trans-European Transport Network behoort (TEN-T), zal een 
verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd worden. 
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DEEL 9 – BIJLAGEN 

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN R4 WEST  

Onderstaande stedenbouwkundige voorschriften werden opgenomen voor de verschillende 
bestemmingen op R4 West in het GRUP Afbakening zeehavengebied Gent - Inrichting R4 Oost en R4 
West: 
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2 TYPEDWARSPROFIELEN BESTAANDE TOESTAND R4 WEST 

Volgende pagina’s bevatten de bestaande typedwarsprofielen voor verschillende deelgebieden van 
R4 West. 
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