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Gentse Kanaalzone
Samen werken aan havenontwikkeling
Beste lezer,
Op 20 maart maakte Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts bekend dat het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen daalt. In 2016 kostte
het verkeer het leven aan 320 mensen, in 2015
waren dat er nog 378 en in 2014 zelfs nog 393.
De daling is een goede zaak, maar 320 doden zijn
er nog altijd 320 te veel. En dan hebben we het
nog niet over de gewonden…
Ook in de kanaalzone vallen regelmatig
verkeersslachtoffers. Verkeersexperts geven al
langer aan dat de kruispunten op de beide R4’s in
de kanaalzone veiliger moeten.
De Vlaamse overheid wil daar werk van maken.
Zo wordt er nu volop gewerkt aan de knooppunten
Langerbruggestraat (aan Volvo Car) en Riemenoord. Voor de andere knooppunten, zoals het
knooppunt aan de Brico in Evergem/Wondelgem
of de knooppunten aan Zelzate of het knooppunt
aan Eurosilo, loopt een apart project, het project
R4WO. Deze knooppunten wil Vlaanderen in
één keer aanpakken. De plannen zijn er. Op een
aantal infomarkten kan iedereen met deze
plannen kennismaken. Meer info vind je in deze
nieuwsbrief.
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KNOOPPUNTEN OP DE R4
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project R4WO
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Milieuklachten
meldpunt
Bel gratis: 0800 92 999
Ondervind je geur-, stof- of geluidshinder
door de haven- en industriële activiteiten
in de kanaalzone?
Meld jouw klacht via het gratis nummer
0800 92 999. Je kan er dag en nacht terecht.

GROEN RAAMWERK
Voor meer biodiversiteit
en een aangenamer
landschap
Pag. 4
WEGENWERKEN
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Foto: Werken knooppunt Langerbruggestraat (ter hoogte van Volvo Car)
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Project R4WO
Over de ombouw van de R4 West en d

Waar kunt u de
kennisgevingsnota
raadplegen?

R4

• Dienst MER
www.mervlaanderen.be (vanaf 3 april in
dossierdatabank onder dossiernummer PR2462)
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Ertvelde

Rieme

• Gemeenten Gent, Evergem, Zelzate en
Wachtebeke
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Volg project R4WO op
www.wegenenverkeer.be/R4WO
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Door het aantal knooppunten te verminderen, loopt
het verkeer vlotter en veiliger. Bovendien gaat de
leefbaarheid in de kanaalzone erop vooruit. Door
op- en afritten te schrappen, wordt het zwaar
verkeer veel beter gestuurd en wordt verkeer uit de
woonkernen geweerd. Omdat er op heel wat plaatsen
wel nog dwarsend (fiets)verkeer mogelijk is, blijft een
goede en veilige verbinding tussen de woonkernen
gegarandeerd.

2

R4

Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid
in een vlottere en veiligere R4. De R4 West moet
een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/
Nederland en de E40/E17. De R4 Oost zorgt voor
een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven.
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Waarom is de ombouw
nodig?

Brugge
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Lees meer over dit project op
www.wegenenverkeer.be/R4WO

Zelzate

Nog tot 31 mei 2017 kunt u de kennisgevingsnota
inkijken. In die nota staat welke milieueffecten
onderzocht worden en op welke manier dat zal
gebeuren. U kunt tijdens het openbaar onderzoek
opmerkingen of suggesties geven over hoe het MER
opgemaakt moet worden.
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Op beide trajecten wordt zowel de weg als de fiets
infrastructuur aangepakt. Na de ombouw zullen er:
• zo goed als geen kruispunten met lichten
meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel
nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen
(korte tunnel),
• veilige fiets(snel)wegen liggen langs en over/
onder de R4,
• sommige zijstraten met een lokale functie
afgesloten zijn van de R4.

Openbaar onderzoek van 3 april tot 31 mei
Dit voorjaar zet het Agentschap Wegen en Verkeer
een belangrijke stap in het proces. Op 3 april
startte het openbaar onderzoek voor het projectmilieueffectenrapport (project-MER). Dat onderzoek
brengt alle effecten van de ombouw op mensen,
milieu, dieren en planten in kaart.
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Project R4WO staat voor de ombouw van de R4
West en Oost in Gent, Zelzate en Evergem door het
Agentschap Wegen en Verkeer. De R4 West is het
traject van de N9 in Wondelgem tot Zelzate. De R4
Oost is het traject van Zelzate tot het kruispunt aan
Eurosilo.

Uw mening telt!
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De ombouw in een
notendop
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de R4 Oost in Gent, Evergem en Zelzate
Bezoek één van de
infomarkten
Neder
land
België

N423
at

10 stra
eg
Le
Ri

jks
w

Om u tijdens het openbaar onderzoek goed te
informeren, organiseert het Agentschap Wegen
en Verkeer 5 infomarkten. Tijdens de infomarkt
komt u meer te weten over hoe de R4 en alle
kruispunten op de R4 er in de toekomst zullen
uitzien. U vindt er ook info over het project-MER.
U kunt elke infomarkt doorlopend bezoeken van
16 tot 21 uur.
Evergem
Dinsdag 18 april, van 16 tot 21 uur
Koetshuis Kasteeldomein van Wippelgem
Kramershoek 6
9940 Evergem
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Sint-Kruis-Winkel

Zelzate
Donderdag 20 april, van 16 tot 21 uur
Gemeentehuis
Grote Markt 1
9060 Zelzate
Met de auto, de fiets of te voet
• Pastorijstraat - Riemesteenweg 1
• Elslo 5

Wachtebeke
Maandag 24 april, van 16 tot 21 uur
Cultuurhuis Safarken
Dr. J. Persynplein 6
9185 Wachtebeke
Oostakker
Woensdag 26 april, van 16 tot 21 uur
OC Oostakker
Pijphoekstraat 30
9041 Oostakker
Wondelgem
Vrijdag 28 april, van 16 tot 21 uur
Zaal De Zulle
Botestraat 98
9032 Wondelgem
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Waar kan ik de R4 Oost
nog op- en afrijden?

Waar kan ik de R4 West
nog op- en afrijden?
Het aantal knopen waar u de R4 West kunt op- en
afrijden vermindert. Zo maakt de Vlaamse Overheid
een vlotte en veilige verbinding tussen de E34/
Nederland en de E40/E17. Op al deze plaatsen kunt u
de R4 ook dwarsen.

Desteldonk

Bestaand of in aanbouw
• Knooppunt Rieme-Noord 2
• Knooppunt Ovaal van Wippelgem 1
met verbinding naar N458 (Noordlaan)
Nieuw
• Knooppunt Langerbrugsestraat
• Knooppunt Zeeschipstraat 7

bestaande knooppunten
2

uitvoering 2017-2019

1

onderdeel project R4WO

Enkel met de fiets of te voet
• Fietsbrug ter hoogte van de Hoogstraat 2
• Fietsbrug ten zuiden van het Ovaal van Wippelgem
ter hoogte van de Beekstraat - Walgracht 3
• Fietstunnel van Drogenbroodstraat naar
Kerkbruggestraat 4
• Fietsbrug Gaverstraat 8
• Fietsbrug Vijfhoekstraat 9

Ook aan de oostkant verdwijnen een aantal
kruispunten waar u nu de R4 op- en af kunt rijden.
Op een aantal strategische plaatsen komen er
nieuwe knooppunten bij. Zo rijdt u vlot naar de
woonkernen en alle bedrijven in de haven.
• Knooppunt Zelzate (zone tussen de grens met
Nederland en de E34) 11 en knooppunt rotonde
Cosmos 11'
• Knooppunt aan ArcelorMittal 12
• Knooppunt Moervaart-Noord 14
• Knooppunt Moervaart (enkel langs rijrichting
Zelzate) 15
• Knooppunt Energiestraat 16
• Knooppunt Skaldenpark 2
• Knooppunt Langerbruggestraat 1
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Daarnaast bouwen we een vlotte verbinding met de
E34 én met de D. Eisenhowerlaan/J. F. Kennedylaan.
• Knooppunt E34/R4 Oost 11
• Knooppunt J. F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan 18

Waar kan ik de R4 West
alleen nog dwarsen?

Waar kan ik de R4 Oost
alleen nog dwarsen?

Op heel wat plaatsen kunt u de R4 alleen nog
dwarsen. Op sommige plaatsen is dat zowel voor
autoverkeer als voor fietsers. Daar gaat de R4 onder
de dwarsende weg door. Op andere plaatsen kunt u
enkel met de fiets de R4 dwarsen. Daar bouwen
we fietsbruggen of -tunnels.

Op bepaalde plaatsen kunt u de R4 Oost alleen
nog dwarsen. Met de auto, fiets en te voet zal
dat aan de F. N. Piratenstraat 17 kunnen. Fietsers
en voetgangers nemen straks de fietstunnel aan
Sint-Kruis-Winkel. 13 Dat kan nu al aan de fietsbrug
Slotendries.
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Groen Raamwerk
Bedrijven en overheid maken werk
van meer groen in de kanaalzone
‘Waarom zouden we de restzones langs spoorlijnen en wegen, alsook de vrije plekken op
bedrijventerreinen niet groener inrichten?’ Vanuit die insteek schaarden alle overheden zich in
2010 achter het ‘Groen Raamwerk Gentse Kanaalzone’.
Het groen raamwerk zorgt voor meer biodiversiteit
en een aangenamer landschap. Bovendien is een
ecologisch beheer vaak goedkoper dan een klassiek
beheer.

Agenda
wegenwerken
• Aanleg nieuw knooppunt R4/
Langerbruggestraat in Oostakker
(ter hoogte van Volvo Car)
Het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) van de Vlaamse overheid bouwt
een nieuw knooppunt op de R4 aan de
Langerbruggestraat.
- Planning
Vermoedelijke einddatum: juli 2017
www.wegenwerkenenverkeer.be/gent
• Voor alle andere werken in
Oostakker, raadpleeg www.stad.
gent/openbarewerkenoostakker

Het groen raamwerk is vrijwillig. Bedrijven zoals
Volvo Car, CBR en Total (Ertvelde) werken er
enthousiast aan mee. Volvo Car en Total plaatsten
zelfs een heus bijenhotel. De haven en Project
Gentse Kanaalzone realiseerden samen ook al een
7 km lange bomenrij langs het Kluizendok (zie foto)
en aanplantingen op het bedrijventerrein Moervaartzuid.

Wil uw bedrijf ook meewerken aan het groen
raamwerk? Wilt u graag meer info en advies?
Mail dan naar info@gentsekanaalzone.be.
Gedeputeerde Geert Versnick van de provincie Oost-Vlaanderen bij de
bomenrij aan het Kluizendok.

• Aanleg nieuw knooppunt R4/Riemenoord in Evergem
Op 1 juni 2016 startte de aanleg van een
nieuw op- en afrittencomplex op de R4 tussen
het kruispunt Pastorijstraat-Riemsesteenweg
en de E34. Het knooppunt zal de R4 verbinden
met het nieuwe bedrijventerrein ‘Riemenoord’. Dat is goed nieuws voor het dorp
Rieme. Vrachtwagens die nu nog door de
woonkern passeren om Rieme-noord te
bereiken, zullen in de toekomst via het nieuwe
knooppunt en de havenweg rijden.
- Planning
Vermoedelijke einddatum: eind 2017.
Tot dan is er in elke rijrichting 1 rijstrook
op de R4.

www.gentsekanaalzone.be/groenraamwerk
www.wegenenverkeer/evergem

Bewonersgroepen, een belangrijk aanspreekpunt
Al enkele jaren zijn in de Gentse kanaalzone bewonersgroepen actief. Hun voorzitters verdedigen de belangen van de
inwoners van de kanaaldorpen. Ze zijn het aanspreekpunt voor de overheid en voor de burger.
Rieme
Kamiel Bollaert - 09 344 61 51
Hubert Van Hamme - 09 344 90 26
Josiane Van Waesberghe - 0477 24 56 10
Erick Poppe - 0433 94 81 76
bewonersgroeprieme@telenet.be
Doornzele en KerkbruggeLangerbrugge
Lucien De Naeyer - 09 253 91 15
André Heungens - 09 253 02 49
Daniël Van Durme - 09 253 79 86

Colofon

Projectbureau Gentse Kanaalzone
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

volg ons op facebook
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Het Project Gentse Kanaalzone
is een samenwerkingsverband
tussen de gemeenten Evergem
en Zelzate, de stad Gent,
de provincie Oost-Vlaanderen,
de Vlaamse overheid en het
Havenbedrijf Gent.

Sint-Kruis-Winkel en Mendonk
Marnix De Smet - 09 345 80 57
Sofie Van Moeffaert - 0486 51 77 78
Koen Van Hoecke - 0478 95 77 55

Oostakker
Baudouin Baudoncq - 0477 89 40 20
Jean-Paul Callewaert - 0479 33 34 25
Jef Van Pee - 09 355 05 43

Desteldonk
Dirk Uyttendaele - 09 355 92 47

Omgeving Hoge Weg
Erik Steuperaert - 09 251 05 54
Chris Vanmeenen - 0496 99 76 41

Muide-Meulestede
Marc Franck - 0470 47 45 67
Joris Rombaut - 0486 75 14 02

Terdonk
Koen De Cleermaecker - 0475 23 67 24
Klein-Rusland
Christel Simoen - 0497 23 28 18
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