Drongen, april 2021

Geen internationale vrachtroute door Drongen !
De ingebruikname van de Oosterweelverbinding in Antwerpen zal in de nabije toekomst de
verkeersstromen in de Gentse regio sterk beïnvloeden. Een aaneenschakeling van infrastructuurwerken
op de A11 en R4 realiseren een volwaardig alternatief voor de klassieke E17 verbinding en zal een deel
van de verkeersdrukte uit Antwerpen afleiden naar de zuidelijke R4. Stad Gent blijkt met hun
mobiliteitsplan te kiezen voor een afwikkeling van deze bijkomende vrachtstroom via de N466
(Deinsesteenweg) en niet meer langs de Adolphe Pégoudlaan (Expo). Deze ontwikkeling zet heel wat
projecten die in Drongen gepland worden in een ander daglicht (ontwikkeling Bostoensite, heraanleg
oprittencomplex E40, uitbreiding en ontsluiting industriezone Drongen,…). Drongen is onthutst dat zij als
groene levendige gemeente wordt opgeofferd ten voordele projectontwikkeling en -ontwikkelaars van
The Loop en eist een globaal mobiliteitsplan voor de zuidelijke R4 en N466 in het bijzonder.
Hierbij een korte toelichting van de belangrijkste ontwikkelingen om deze analyse te staven:
1. Oosterweel : ontsluiting van R1 in Antwerpen
2. Traject E34(A11)/R4 wordt volwaardig alternatief voor E17
3. R4 West wordt primaire weg type I (deel project R4WO)
4. Siffertunnel als ontsluiting R4 voor Gent
5. Aansluitingen van de zuidelijke R4 naar E40/E17
6. Grote infrastructuurwerken in Drongen
7. Conclusie

1. OOSTERWEEL : ontsluiting van R1 in Antwerpen
De Vlaamse Overheid investeert stevig in Antwerpen om er de mobiliteit vlot te trekken en de
leefbaarheid te verbeteren. In maart 2017 bereikte de Vlaamse Overheid een akkoord met de Antwerpse
actiegroepen rond een aangepaste Oosterweelverbinding waarbij zij hun procedures tegen het BAMtracé bij de Raad van State staken zouden staken in ruil voor beloftes omtrent de overkapping van een
deel van de R1 en het meer gericht sturen van het verkeer. Het sturen zou gebeuren door een tolheffing
om de druk op de Oosterweeltunnel en de Kennedytunnel te verlichten en in plaats daarvan meer
verkeer via de vandaag onderbenutte Liefkenshoektunnel (R2) te sturen (fig.3). Dit akkoord was het
definitief groen licht voor realisatie van de Oosterweelverbinding.
Het Oosterweelproject zorgt voor het ontsluiten van de Antwerpse ring langs de noordzijde. Op fig. 1
kan je duidelijk zien hoe de E34, A12 en E19 via deze noordelijke nieuwe verbinding veel vlotter zullen
aansluiten op de westelijke E34 (=A11) richting Zelzate dan tot nu het geval was. Deze verschuiving naar
de A11 wordt versterkt door de tolheffing op de R1 waardoor de keuze voor de Liefkenshoektunnel
wordt gestimuleerd. De afwikkeling van dat verkeer gebeurt bijna uitsluitend via de E34/A11 naar
Zelzate.
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De (noordelijke)A12 is het Belgische verlengstuk van de Nederlandse snelweg A4 en is sinds 2000 een
volwaardige snelweg. Zij maakt deel uit van de belangrijke as Amsterdam-Parijs.
De E19 is eveneens een Europese snelweg op de noord-zuid as en maakt via Breda de belangrijke
verbinding met de haven van Rotterdam. Verkeer komende van de A12 en E19 moet nu nog kiezen
tussen de betalende Liefkenshoektunnel of de R1 te volgen tot aan de Kennedytunnel.
Voor verkeer komende van de oostelijke E34, is de logische keuze nu enkel de R1 en Kennedytunnel.
Maar dit gaat veranderen !

Zelzate

Gent

fig. 1 Antwerpen werkzones Oosterweelproject, Bron Oosterweelverbinding.be
Voor de verkeersstromen komende van (oostelijke) E34, E19 en A12 zal de Oosterweelverbinding op zich
een grote tijdswinst betekenen. Maar ook de tolheffing op het zuidelijk traject richting Kennedytunnel
zal een stimulans zijn voor het verkeer om de noordelijke route te kiezen. Bovendien is te verwachten
dat het vlottrekken van het verkeer rond Antwerpen een aanzuigeffect zal veroorzaken voor
internationaal transport dat voorheen het knooppunt Antwerpen vermeed.
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In westelijke richting zal de nieuwe verkeersstroom verdeeld worden over de E17 en de E34/A11. Welk
percentage van dit verkeer zal (moeten) kiezen voor het noordelijke traject via de A11 is niet zo
belangrijk. Wel belangrijk en vaststaand is dat de Oosterweel zàl zorgen voor een toename van het
(vracht)verkeer op de westelijke E34/A11 richting Zelzate!
Oosterweel is een logische en noodzakelijke keuze voor Antwerpen. Antwerpen is er in geslaagd een
breed draagvlak te creëren voor het project. Niet enkel het verkeersinfarct wordt opgelost, maar er
wordt ook ruime aandacht geschonken aan de leefbaarheid waarbij ook voor dure flankerende
maatregelen zoals het overkappen van delen van de ring middelen worden vrijgemaakt. De website
www.oosterweelverbinding.be vermeldt dat het geld dat nodig is om de leefbaarheidsprojecten in het
Oosterweelgebied te realiseren, zo’n 915 miljoen euro, de volgende jaren zal samengebracht worden in
een zogenaamd ‘overkappingsfonds’. Alle niet gebruikte budgetten van de Vlaamse administratie voor
openbare werken, zullen worden overgeheveld naar dit fonds. Mocht het fonds niet snel genoeg
gespijsd geraken, dan zal LANTIS (organisatie die mobiliteitsprojecten van gewestelijk belang in de
Antwerpse regio realiseert en beheert) borg staan voor de uitvoering van de werken en een deel prefinancieren. De vraag stelt zich of hiermee In Vlaanderen geen scheefgetrokken financieringsmodel
ontstaat ten voordele van Antwerpen?
De voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding zijn alvast gestart. In 2021 start de eerste fase
met het Oosterweelknooppunt (fig.1 werkzone 3). Tegen 2027 zou de Scheldetunnel en
Oosterweelknooppunt in gebruik genomen worden en tegen 2030 zouden alle werken voltooid moeten
zijn.

2. Traject E34(A11)/R4 wordt volwaardig alternatief voor E17 :
De E34 (A11) is een belangrijke Europese snelweg op de as west-oost. De Antwerpse Ring verhindert nu
nog een vlotte verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van de E34.
In anticipatie werd een deel van de E34 ten westen van Antwerpen reeds omgevormd tot snelweg
waarbij . alle kruispunten werden weggewerkt. Dit deel E34 tussen Antwerpen en kruispunt met de
Stoepestraat in Assenede noemt de A11. Het verlengstuk van Assenede richting kust (N49) is voorlopig
nog een expresweg (met verkeerslichten). In Zelzate vormt een klaverblad de verbinding met de R4
(fig.2).

Zelzate
Antwerpen

Gent

fig. 2 Zelzate verbinding met A11 met R4
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Het traject E34(A11)/R4 zoals hier in groen aangegeven (fig. 3) blijkt zowel in afstand (64 km) als in de
reistijd (ongeveer 40 min) nauwelijks te schelen van klassieke route via de E17.
De keuze voor het traject Antwerpen-Gent via E34 (A11) wordt een realistisch alternatief voor de immer
drukke E17. Na de infrastructuuraanpassingen van de Oosterweel en R4 West (R4WO) wordt dit traject
waarschijnlijk de betere optie! De verkeersstroom zal voor een belangrijk deel bestaan uit
vrachtverkeer uit de grote havengebieden en komt uiteindelijk op de zuidelijke R4 terecht!

Liefkenshoektunnel/R2
Oosterweel

R4
Kennedytunnel

zuidelijke R4

fig. 3 verkeersader Oosterweel en R2 via A11 en R4 naar E40 in Drongen

3. R4 West wordt primaire weg type I (R4WO):

fig. 4 extractie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit Mobiliteitsplan Stad Gent
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Zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is nu de R4 zelf aan de beurt : zij moet
immers de grotere verkeersstroom uit Antwerpen kunnen verwerken. De R4 West (Zelzate – Expo) wordt
omgevormd tot primaire weg type I : autoweg met gescheiden verkeersafwikkeling zonder kruispunten.
Door de R4 om te vormen tot een primaire weg type I wordt de noord-zuid verbinding tussen de E34 en
de E40/E17 geoptimaliseerd. De N466 (Deinsesteenweg) blijft een primaire weg type II.
De aanpassingen aan de infrastructuur van de R4 zijn gebundeld in het ‘Project R4WO’ (fig.5). Het is een
‘Werkgenootschap’ specifiek voor grote structuurwerken opgericht door de Vlaamse Regering om de
inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Recent kwam de opstart
van de werken aan knooppunt 18 (Turbo-rotonde) nog in de media.
Er zijn zowel aan het westelijke deel als aan het oostelijke deel aanpassingswerken gepland.
Zoals de kaart ook aangeeft, wordt er met geen woord gerept over de afwikkeling op de zuidelijke R4.
Het startschot voor de omgevingsvergunningsaanvragen werd gegeven op 11 december 2020.

fig. 5 uitbouwen R4 tot primaire weg type I, Bron website R4WO.be

Een onderdeel van het R4WO om de westelijke R4 om te vormen tot een primaire weg type I, is het
aanpassen van het kruispunt Evergem in Wondelgem (fig. 5 knooppunt 7). De geplande start werken is
2022. Door de intunneling van de R4 en door de lokale verbindingen los te koppelen wordt in eerste
plaats de doorstroom noord-zuid (Zelzate-Expo) verzekerend (fig. 6). De verbinding richting Oostakker
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(Zeeschipstraat) blijft in de vernieuwde situatie via een gelijkvloers kruispunt en blijft dus slechts van
secundair belang. In de huidige oplossing wordt niet geanticipeerd op een vlotte noordelijke ontsluiting
van de R4 door middel van de Sifferverbinding (zie verder).

tunnel

fig. 6 geplande ondertunneling R4 in Wondelgem, bron R4WO.be

4. Siffertunnel als ontsluiting R4 voor Gent
Een belangrijke mogelijkheid om het verkeer uit het noorden beter te spreiden en deels terug af te
leiden naar de E17, is het realiseren van een degelijke noordelijke ontsluiting van de R4 tussen Evergem
en Oostakker (fig. 7). Het traject van 5,9 km van Evergem richting Kennedylaan (N456) blijft een
bottleneck en is absoluut ongeschikt voor grote verkeersstromen (fig.8).
Om de cirkel rond te maken en van de R4 dus een echte ringweg te maken, zou de N456 vanaf de
Zeeschipstraat tot aan de R4 Dwight Eisenhowerlaan over een lengte van 1,3 km ingetunneld moeten
worden (Sifferverbinding project).
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fig. 7 ontbrekende ontsluiting van R4 tussen Evergem en Oostakker
Heel wat stakeholders zoals de Gentse stadsbestuur, Voka en Vegho (Vereniging van Havengebonden
Ondernemingen) ondersteunen de oplossing met de Siffertunnel (fig. 8), maar krijgen tot nu toe weinig
bijval van de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer). Alvast tot 2024 heeft de Vlaamse
Regering geen plannen noch geld voor de Sifferverbinding (bron HLN 5/5/2020). Dit staat in schril
contrast tot de budgetten die voor het Oosterweelproject worden uitgetrokken.

fig. 8 Huidig tracé Evergem-Oostakker 5,9 km (groen), en mogelijk tracé Siffertunnel 1,3 km (rood)
Deze ontsluiting zou voor een spreiding van de verkeersdruk uit het noorden zorgen en daarmee de
zuidelijke R4 deels ontlasten van het doorgaand vrachtverkeer. Het realisatie van het Oosterweelproject
zou moeten aanleiding geven om nu de Sifferverbinding opnieuw vooraan op de agenda te plaatsen!
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5. Aansluitingen van zuidelijke R4 naar E40/E17:
Naast de Westerschelde tunnel in Zeeland (die sinds 2003 voor bijkomend vrachtverkeer op R4 zorgt)
zal een deel van de bijkomende verkeersdruk komende van Oosterweelverbinding via de westelijke R4
en de zuidelijke R4 aansluiting moeten krijgen op de snelwegen rond Gent (E40 en E17).
Het zuidelijke deel van de R4 kan nu al omschreven worden als zeer druk.
Volgens het RSV (fig.4) alsook volgens het Mobiliteitsplan van Stad Gent (pag. 68 kaart visie
wegencategorisering korte termijn) dient de afwikkeling van het verkeer op de zuidelijke R4 te gebeuren
via de A. Pégoudlaan (Expo).

EXPO

fig. 9 wegencategorisering korte termijn volgens Mobiliteitsplan Gent

De mogelijkheden om de verkeersstroom van de zuidelijke R4 naar de E40 af te wikkelen zijn beperkt tot
de bestaande aansluitingen die zijn van west naar oost: de Deinsesteenweg N466 in Drongen, de
Alphonse Pégoudlaan B402 (Expo) in Sint-Denijs-Westrem en de R4 aansluiting in Merelbeke B403 (fig.9).
De R4 aansluiting in Merelbeke is weinig waarschijnlijk als keuze omdat dit het langste tracé is en omdat
het doorgaand verkeer dan over de volledige lengte van de zuidelijke R4 voor bijkomende
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verkeersbelasting zou zorgen. Op het traject Vinderhoute-Merelbeke bevinden zich ook veel op- en
afritten kort op elkaar waaronder ziekenhuizen, Expo, Ghelamco Arena, ….
Aansluiting via de Expo is de meest logische keuze, maar daar rijst meer en meer een
mobiliteitsprobleem rekening houdend met de ontwikkelingen die Stad Gent er met ‘The Loop’ realiseert
(fig.10) in combinatie met de aansluiting met Gent Sint-Pieters en de drukke Kortrijkse steenweg. De
weg dreigt nu al verzadigd te geraken tijdens evenementen op Flanders Expo. Deze lokale bewegingen
vallen moeilijk te combineren met de afwikkeling van doorgaand (zwaar) verkeer.

fig. 10 Overzichtskaart functies binnen de 'De Loop' bron website Stad Gent.
In plaats van het mobiliteitsprobleem op de Expo grondig aan te pakken, kiest Gent ervoor om het
probleem te verplaatsen naar Drongen! Dit blijkt uit het Mobiliteitsplan Gent, meer bepaald uit het
‘vrachtroutenetwerk korte termijn’. Zonder enig overleg met Drongen kiest Gent via hun Mobiliteitsplan
om de N466 Deinsesteenweg in te kleuren als hoofdvrachtroute (fig. 11) en dit ten voordele van The
Loop dat slechts een categorisering van ‘lokale vrachtroute’ krijgt.
Naast de autosnelwegen en de R4 zelf wordt geen enkele weg binnen groot Gent met dezelfde
verkeerslast opgezadeld als de N466! Met de kennis van de bijkomende vrachtverkeerstroom dat deze
richting uit komt (oa. via Oosterweel) zou dit een regelrechte ramp betekenen voor leefbaarheid in
Drongen en is absoluut onaanvaardbaar. In tegenstelling tot de Alphonse Pégoudlaan B402 loopt de
N466 door een dorpskern! De Deinsesteenweg wordt dagelijks gebruikt als verbinding tussen de
levendige dorpsdelen met woonwijken, scholen, winkels… waartussen zich in het bijzonder de zwakke
weggebruikers, kinderen, jongeren, senioren zich massaal bewegen.
Ondertussen worden de projectontwikkelingen in ‘The Loop’ verder gezet zonder mobiliteitsstudie die
met de vermelde problematieken rekening houdt en met een oplossing voor de afwikkeling van het
verkeer van de R4 naar de E40 via de A. Pégoudlaan voor ogen.
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fig. 11 vrachtroutenetwerk korte termijn volgens Mobiliteitsplan Gent

6. Grote infrastructuurwerken in Drongen :
Met deze wetenschap zien de Drongenaren met verbijstering toe hoe Stad Gent zowel met private
partners als met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grote infrastructuurwerken
ontwikkelt (en in meeste gevallen ook reeds principieel beslist) die de toekomst van- en leefbaarheid in
Drongen ernstig hypothekeren.
6.1 Oprittencomplex E40 :
In anticipatie op de toename van het verkeer van de R4 richting E40 en omwille van de slechte staat van
de 3 bruggen over de E40 in Drongen (die aan vervanging toe zijn) werden wel al voorbereidende studies
uitgevoerd voor de heraanleg van het oprittencomplex E40 te Drongen.
Als eerste stap werd de studie ‘strategisch planMER’ (MilieuEffectenRapport) afgerond. Ze had een
verkennend doel. In het eindrapport “Milieueffectenbeoordeling van de planalternatieven” van oktober
2019 van Tractebel in opdracht van het Vlaamse Gewest, werden de resultaten van 17 planalternatieven
besproken, waarbij de 2 planalternatieven ‘C1+Nb’ en ‘O1 +Zb’ als beste kandidaten werden vermeld
(fig.12).
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C1+Nb

O1+Zb

fig. 12 Bron : AWV presentatie feedbackverslag 1/12/2017
Die studie bestaat uit 3 bouwstenen : de belangrijkste is de heraanleg van het oprittencomplex E40. De
andere 2 bouwstenen stellen zich ‘op een ander schaalniveau’ (zoals Tractebel dit in hun rapport stelt)
en zijn: de lokale mobiliteitsproblematiek in Baarle en de verbinding met het industrieterrein.
Voorstel C1+Nb is met een Hollands complex op de huidige locatie, waarbij de doortocht van N466 naar
Baarle samen met alle op- en afritten verhoogd op een nieuwe brug terecht komen.
Voorstel O1+Zb leidt het doorgaand verkeer af naar het oosten via een ‘trompet’ complex ter hoogte
van het dienstencentrum. Het lokale verkeer en de doortocht van de N466 door Baarle worden
gescheiden van de verkeersstroom naar E40. Op beide planalternatieven zijn enkel nog varianten
mogelijk.
De volgende stap is de opmaak van een nieuw planMER, meer bepaald de geïntegreerde
planMER/RUP(Ruimtelijk UitvoeringsPlan)-procedure. Deze zou nog anderhalf à twee jaar duren. Eind
2022 zou de timing kunnen zijn voor de definitieve keuze van het complex.
De noodzaak tot vernieuwen van het complex lijkt misbruikt te worden om de schaal van het project in
overeenstemming te brengen met de keuze van Gent om de Deinsesteenweg N466 op te nemen in het
vrachtroutenetwerk. In ieder geval hangen de keuzes die gemaakt moeten worden rond het
oprittencomplex sterk af van de locatie waar de primaire afwikkeling van het verkeer van R4 naar de E40
wordt georganiseerd. Afwikkelen van lokaal verkeer van een primaire weg type II zoals de N466 nu
gecategoriseerd is, is van een andere orde dan dat van internationaal vrachtverkeer!
6.2 GRUP Booiebos:
4 bedrijven in de Industriezone Drongen (Carrosserie Matthys nv, Funico nv, Nuscience Belgium nv en
Willemen Infra nv) verkregen op 17/7/2019 een voorwaardelijk planologisch attest voor de uitbreiding
van hun respectieve sites richting Noordhoutstraat met ongeveer 10 ha, quasi volledig gelegen in
agrarisch gebied maar palend aan het bestaande bedrijventerrein.
Één van de voorwaarden van het planologisch attest is de ontsluiting van het bedrijventerrein op het
hoger wegennet. Die zou gerealiseerd moeten worden via een verplichte aanrijroute voor vrachtwagens
via de Baarleveldestraat. Deze oplossing met ontsluiting ten noorden van de E40, komt er op specifieke
vraag van Stad Gent en gaat in tegen het planvoorstel O1+Zb van AWV waar een oplossing met een
ontsluitingsweg ten zuiden van de E40 wordt voorgesteld! De koppeling van het tracé van de
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ontsluitingsweg ten noorden van E40 aan het dossier Booiebos, dreigt daarmee de afloop van het dossier
‘oprittencomlex’ te hypothekeren.
Beiden mogen niet los van elkaar bekeken worden. Drongen stelt zich daarbij ook de vraag waarom de
hoogdringendheid om in het kader van deze uitbreidingstoelating, het definitieve tracé van de
ontsluitingsweg te koppelen, wetende dat de studies rond het oprittencomplex zich in een ver gevorderd
stadium bevinden en de ontsluitingsweg er deel van uit maakt.

fig. 13 voorstellen ontsluiting industriezone ten noorden E40 via te vernieuwen Kloosterstraat brug

6.3 Ontwikkeling Bostoensite:
De Bostoen Group nv nam het initiatief om hun onderbenutte site nieuw leven in te blazen. De site dat
op het Gewestplan als ‘lokaal industriegebied – ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ staat ingekleurd, is
gelegen aan de Koninginnelaan 2-3 tussen de R4 en de Deinsesteenweg. Het terrein beslaat ongeveer
11 ha en heeft een potentieel van ongeveer 75.000 m² BVO (bruto vloer oppervlakte) waarvan 15.000
m² parkeergelegenheid. De Bostoen Group ging in op de oproep van de Vlaamse Regering tot het
indienen van aanvragen tot onderhandelingen over de totstandkoming van een Brownfieldconvenant.
In januari 2018 werd deze aanvraag ontvankelijk verklaard en startten de onderhandelingen met de
betrokken actoren. De Bostoen Group liet voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein in
samenwerking met Stad Gent in 2018-2020 een masterplan opmaken.
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fig. 14 voorontwerp inplantingsplan ontwikkeling Bostoen-site

In realiteit situeert het project zich veel meer in woongebied dan het ‘voorontwerp inplantingsplan’
doet uitschijnen. Uit fig. 15 blijkt het werkelijke kader met woonzones in de ruime omgeving.

fig. 15 brede kader situering Bostoen site met aanpalende woonzones

Nadat Stad Gent op 23/11/2020 goedkeurde, gaf de Vlaamse Regering op 15/1/2021 principieel groen
licht voor het ontwerp van het Brownfieldconvenant site Bostoen in Drongen.
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Van 10 tot 24 maart (!) liep een kort een inspraakmoment bij de bevolking. Enkel gedurende deze 14
dagen kon de brede bevolking online kennis nemen van de dossiers, ze analyseren, opmerkingen en
aanbevelingen formuleren of bezwaren indienen. Eerder werd de bevolking niet ingelicht of
geconsulteerd. Nu is het enkel nog wachten op de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering
van het Brownfieldconvenant en start de uitvoering.
Een van de voorwaarden voor het Brownfieldconvenant met de Vlaamse regering is een goede
mobiliteit. Er wordt beoogt de site in Drongen perfect bereikbaar te maken voor de auto, het openbaar
vervoer en de fiets. Dit is echter nu niet het geval. Daarom wordt de ontwikkeling van de site in 2 fasen
opgesplitst.
Fase 1 : op korte termijn (2020 -2026) kan de site al deels herontwikkeld worden (ruim 19.000 m²) met
224 parkeerplaatsen op begane grond en uitgaand van het behoud van de bestaande in- en uitrit van
de site, mits kleine aanpassingen aan de Koninginnelaan.
Fase 2 (uitbreiding tot 58.878 m² + 15.480 m² parkeergebouw waarvan 52 parkeerplaatsen op begane
grond en 500 in het parkeergebouw) kan enkel tot ontwikkeling gebracht worden indien een oplossing
voor de ontsluiting van het gehele gebied voorhanden is. Daarvoor dient de bestaande rotonde op
het knooppunt Deinsesteenweg-Mariakerkesteenweg-Koninginnelaan aangepast te worden. Daarnaast
wordt in het streefbeeld R4 West/Zuid ook voorzien in een rotondecomplex voor de uitwisseling R4 en
N466 Deinsesteenweg (fig. 16).
Stad Gent lijkt van de aanvraag tot ontwikkeling van de Bostoen site handig gebruik te maken om
zowel de verbinding tussen de R4 en de N466, als de doorstroom op de N466 op te schalen, aangepast
voor het vrachtroutenetwerk zoals zij dit in hun Mobiliteitsplan beoogden. Tegelijk laat Gent het na via
een mobiliteitsstudie de verkeersafwikkeling via de A. Pégoudlaan te onderzoeken en de
mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling langs die weg te laten hypothekeren door steeds nieuwe
projectontwikkelingen op ‘The Loop’.

fig. 16 aangepast streefbeeld knooppunten R4 en Mariakerkesteenweg

De impact van 11 ha industriële ontwikkeling (omschreven als maakindustrie) op de leefbaarheid en
mobiliteit van de aanpalende woonkern (fig. 15) is amper onderzocht, laat staan met inspraak van de
omwonenden tot ontwikkeling gekomen.
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7. Conclusie:
Een globaal mobiliteitsplan voor Drongen is nodig waarin de verschillende plannen (afwikkeling verkeer
R4 naar E40, BOSTOEN-site, op- en afrittencomplex en ontsluiting industriezone) in een coherent geheel
afgetoetst worden op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarin dient de impact van de bijkomende
verkeersstroom komende van Oosterweel op zuidelijke R4 mee opgenomen te worden.
Het Mobiliteitsplan Gent van 2015 dient opnieuw geëvalueerd te worden rekening houdend met de
verkeersstroom van Oosterweel en het sluiten van de R4 via de Sifferverbinding moet opnieuw
opgenomen worden.
Drongen zal de mobiliteitsplannen afwegen tegen de impact ervan op de leefbaarheid binnen de
gemeente en ruimere omgeving.
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