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Inleiding 

Voorliggend rapport, het onderzoeksrapport, bundelt het noodzakelijke 
aanvullende onderzoek dat werd verricht tijdens de opbouw van het plan. Op basis 
van dit aanvullende onderzoek worden een trendscenario, een idealistisch 
scenario en één of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario's gericht op 
duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd. Dit wordt beschreven in de 
synthesenota. 
 
Het in de oriëntatienota gedefinieerde onderzoeksopzet m.b.t. de voornaamste 
verkeers- en mobiliteitsproblemen in Zelzate, wordt in de volgende hoofdstukken 
verder uitgewerkt. 
In het 1ste hoofdstuk wordt de problematiek betreffende het opengaan van de brug 
in kaart gebracht. Het 2de hoofdstuk handelt over doorgaand (vracht)verkeer in de 
Kanaalstraat. In het 3de hoofdstuk wordt het parkeerbeleid onder de loep genomen. 
Vervolgens worden in het 4de hoofdstuk de (ontbrekende) openbaar vervoer-
verbindingen in Zelzate geanalyseerd. Het 5de hoofdstuk handelt over de 
optimalisatie van het fietsnetwerk. In het 6de hoofdstuk wordt de communicatie en 
sensibilisering in Zelzate bekeken. Het 7de hoofdstuk zoomt in op de 
verkeersveiligheid en het 8ste en laatste hoofdstuk handelt over verkeers-
leefbaarheid.  
 
De meeste hoofdstukken zijn opgebouwd op een gelijkaardige manier. Nadat het 
probleem geschetst en gesitueerd is, komen de onderzoeksvragen en het 
onderzoeksopzet aan bod. Vervolgens worden de uitgevoerde onderzoeken en 
hun resultaten beschreven. Elk hoofdstuk eindigt met een conclusie. Deze 
conclusies werden overgenomen in de synthesenota. 
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1 Opengaan brug 

Zelzate wordt door het kanaal Gent-Terneuzen opgedeeld in twee delen: Zelzate-
oost en Zelzate-west. Deze delen worden op twee manieren met elkaar 
verbonden: de E34 loopt met een tunnel onder het kanaal en de Kanaalstraat – 
deel van de R4 – loopt met een brug over het kanaal. 
Aangezien de tunnel enkel toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer 
(voetgangers, fietsers en ADR-verkeer niet toegelaten) en de brug de meest 
rechtstreekse verbinding is tussen Zelzate-oost en west, speelt de brug een 
cruciale rol in de bereikbaarheid van Zelzate. 
 
De brug is geen vaste verbinding, maar een beweegbare brug waarvan het 
brugdek opengaat wanneer onder de brug onvoldoende hoogte beschikbaar is om 
scheepvaart toe te laten. 
De brug van Zelzate is een dubbeldraaiende ophaalbrug. Onderstaande figuren 
tonen het werkingsprincipe hiervan. 

 
Figuur 1 : Werkingsprincipe dubbeldraaiende ophaalbrug. 

 
Het opengaan en openstaan van de brug in Zelzate heeft een aanzienlijke impact 
op de bereikbaarheid van Zelzate en dit voor alle weggebruikers. 

Door toekomstige plannen en ontwikkelingen zoals de bouw van een tweede 
Zeesluis in Terneuzen, zullen er steeds grotere schepen op het kanaal Gent-
Terneuzen varen. Hierdoor zal de brug nog vaker openstaan, wat bijkomende 
hinder voor het wegverkeer veroorzaakt. Op langere termijn zal een vernieuwing 
van de tunnel hieraan tegemoetkomen, ten minste voor vracht- en autoverkeer. 
Voor de weggebruikers die niet toegelaten zijn in de tunnel (voetgangers, fietsers 
en ADR-verkeer) is de bijkomende hinder onvermijdelijk. 
 

 
Foto 1: Opengaan brug 

 
Naar aanleiding hiervan werd beslist het opengaan van de brug en de 
veroorzaakte hinder voor de verschillende weggebruikers te onderzoeken. 
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1.1 Onderzoeksvragen 
Met dit onderzoek wordt getracht volgende vragen te beantwoorden: 
- Hoe vaak gaat de brug open? 
- Wanneer gaat ze open? 
- Wat is de hinder voor de verschillende weggebruikers? Hoe lang duurt het 

voor het verkeer terug kan vertrekken? 
- Wat is de haalbaarheid van alternatieven, zoals een veerdienst of een 

fietsbrug? 
 

1.2 Onderzoeksopzet 
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt 
van verschillende onderzoeksmethodieken: 
- Dataverzameling 
In eerste instantie worden de bestaande gegevens omtrent het opengaan van de 
brug geïnventariseerd. De dataverzameling bestaat enerzijds uit informatie 
verkregen via de afdeling scheepvaartbegeleiding – MOW en anderzijds uit 
registraties van loggings van de brug via Egemin. Deze gegevens worden 
gebundeld en geanalyseerd in functie van bovenstaande vragen.  
- Terreinonderzoek 
Om de hinder voor de verschillende weggebruikers die door het opengaan en –
staan van de brug wordt veroorzaakt, in beeld te brengen, vonden er tellingen 
plaats. 
 

1.3 Informatie afdeling scheepvaartbegeleiding 
Voor de verzameling van bestaande gegevens werd voornamelijk beroep gedaan 
op Geert Nollet, leidinggevend hoofdmedewerker en regioverkeersleider van de 
afdeling Scheepvaartbegeleiding - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en 
Kust - Mobiliteit en Openbare Werken. Deze communicatie leverde informatie op 
over volgende thema’s: 
 

1.3.1 Afmetingen brug en schepen 
De middenoverspanning heeft een vrije doorvaarthoogte van 6m75 nabij de 
landhoofden tot 9m25 in het midden. De zijoverspanningen hebben een vrije 
doorvaarthoogte van 7m40.1 
Een schip heeft volgende maximale afmetingen: een breedte van 34m tot 37m 
(met aanvullende voorwaarden), een lengte van 245m tot 265m, een diepgang tot 
12,5m en een hoogte tot 45m2.  
 

1.3.2 Opengaan brug 
- Frequentie 
Volgens Geert Nollet gaat de brug 15 tot 20 keer open per dag. Soms draait de 
brug voor meerdere schepen tegelijk. Dagelijks varen er gemiddeld - op- en afvaart 
samen - 15 tot 20 zeeschepen en 100 tot 150 binnenschepen onder de brug. 
- Tijdstip 
Het openen van de brug is geconcentreerd op weekdagen, overdag. De zeevaart 
en het draaien van de brug kunnen niet verder gespecificeerd worden.  

                                                            
1 Deze metingen vonden plaats bij een kanaalpeil van 4m60 TAW*. Deze waterstand wordt aan deze 
brug niet vaak overschreden. 
* De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waar tegenover hoogtemetingen 
in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 m is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij 
laagwater te Oostende. 
2 Een zeilschip kan 45m hoog zijn. Het hoogste koopvaardijschip is ongeveer 25m. 
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- Duur 
Het draaien van de brug kan - van het neerlaten van de brug tot het openen van de 
slagbomen - 8 tot 20 minuten duren, afhankelijk van de scheepstypes en het aantal 
schepen dat doorvaart.  
 

 
Figuur 2: Opengaan brug 

 

1.3.3 Hinder voor de weggebruikers 
Overdag is er gemiddeld een file aan beide zijden van de brug van ongeveer 1km. 
Eens de brug geopend is, blijven auto’s aansluiten achteraan de file. Zeer 
uitzonderlijk vinden er 2 brugdraaien kort na elkaar plaats zodat eenzelfde voertuig 
voor 2 brugdraaien moet wachten. 
 

1.3.4 Gerealiseerde acties ter beperking van hinder 
- Groentijd verkeerslichten 
De brugbedienaar kan het doorgaand verkeer op de Kanaalstraat aan het 
kruispunt van de Kanaalstraat met de Beneluxlaan 30s langer groen geven. Dit 
wordt meestal gedaan vlak voor en vlak na een brugopening om de doorstroming 
te bevorderen. Deze maatregel is vooral belangrijk als er twee brugopeningen kort 
op elkaar volgen.  
- LED-verlichting en borden 
Door de aanzienlijke verliestijden aan de brug en om het wachten aan de brug te 
vermijden, negeren bestuurders regelmatig het rood licht aan de slagbomen. Die 
roodlichtnegatie kan tot gevolg hebben dat de brug niet tijdig ontruimd wordt. Er 
werden reeds verschillende maatregelen uitgevoerd om het roodrijden over de 
brug te beperken: verkeerslichten werden voorzien van felle LED-lampen, er werd 
LED-verlichting aangebracht op de slagbomen en er werden verkeersborden 
“Opgepast slagbomen sluiten automatisch” geplaatst. De dienst 
scheepvaartbegeleiding vraagt om bijkomende maatregelen om dit probleem aan 
te pakken. Een mogelijke maatregel is het plaatsen van flitspalen. 

 
Foto 2: Borden "Opgepast slagbomen sluiten automatisch” 
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- Schuilhuisjes 
Er werden schuilhuisjes geplaatst om het wachtcomfort van fietsers en 
voetgangers tijdens het opengaan van de brug te verhoging. 

 
Foto 3: Wachtaccommodatie voor fietsers (westkant) 

 
Foto 4 Wachtaccommodatie voor fietsers (oostkant) 

1.3.5 Het veer 
In het verleden werd er wegens werken aan de brug reeds tweemaal een veer voor 
voetgangers en fietsers ingezet om de verplaatsing tussen beide oevers mogelijk 
te maken van 13 juni 2005 tot 31 augustus 2005 en van 6 juli 2009 tot 16 augustus 
2009. Het veer werkte continu van 04u30 tot 23u20. De veerstops lagen ongeveer 
200m ten zuiden van de brug. 
Het aantal gebruikers werd enkel in 2009 bijgehouden. Er waren toen 110.000 
gebruikers ofwel een dagelijks gemiddelde van 2680 gebruikers. Men vermoedt dat 
de maandag (de marktdag) de drukste dag was met een 3000-tal gebruikers en 
zondag de kalmste dag met 1800 personen. Bij deze gebruikersgegevens dient 
men in het achterhoofd te houden dat deze periode in de vakantieperiode valt, 
waardoor er wellicht meer fietsers en voetgangers zijn dan gemiddeld. Anderzijds 
mag men ervan uitgaan dat een permanent veer tot een verhoging van het aantal 
fietsers en voetgangers kan leiden. De prijs van het veer in 2009 bedroeg 116.500 
euro. Deze prijs is exclusief de installatie van afmeerponton en veilige 
“afstapinstallatie”. 
 

1.3.6 Toekomstige ontwikkelingen 
Momenteel ontwikkelt de afdeling scheepvaartbegeleiding een procedure waarbij 
de brug gedraaid wordt d.m.v. tijdsmeting i.p.v. afstandsbepaling. Hierbij zal men 
berekenen hoe lang het duurt voordat een schip met haar huidige snelheid aan de 
brug zal zijn. Dit moet de openingstijd van de brug tot een minimum beperken. 
Volgens de afdeling scheepvaartbegeleiding is de introductie van vaste 
openingstijden of de uitbreiding van vaste tijdstippen waarop het openen van de 
brug zoveel mogelijk vermeden wordt, niet haalbaar. In Nederland gebeurt dit wel, 
maar enkel op binnenwateren. De oplossing is moeilijk te realiseren op het kanaal 
omwille van de zeeschepen. Als er zeeschepen door het kanaal varen, zijn immers 
ook de huidige beperking niet van toepassing. 
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1.4 Analyse loggings brug 
Egemin Automation staat in voor de automatisering van de brug in Zelzate. Dit 
houdt onder meer in dat er sinds september 2009 een registratie plaatsvindt 
telkens de brugbediener de opdracht geeft de brug te openen of te sluiten. Een 
deel van deze registraties (januari tot april 2010) werd ter beschikking gesteld voor 
onderzoek met betrekking tot het vernieuwen van het mobiliteitsplan. Dit laat toe 
een analyse te maken van het opgaan van de brug. 
 
Bij de interpretatie van deze analyse dient men volgende aspecten in het 
achterhoofd te houden: 
- De analyse is gebaseerd op gegevens van januari 2010 tot april 2010. 

Aangezien de gegevens van de maand april niet volledig zijn, worden deze 
weggelaten bij berekeningen per maand. Men kan ervan uitgaan dat deze 
periode representatief is voor het hele jaar. 

- Volgens de loggings duren sommige brugopeningen minder dan 2 minuten. 
Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk aangezien het werkelijk opgaan van de brug 
(vanaf de brug begint te bewegen tot wanneer ze volledig openstaat) reeds 
115 seconden duurt. Deze registraties zijn waarschijnlijk te wijten aan testen 
en worden als foutief beschouwd. Deze loggings vormen ongeveer 2% van 
alle loggings en zijn handmatig gewist.  

- Volgens de registraties volgen er soms twee “Brug openen”-commando’s of 
“Brug sluiten”-commando’s na elkaar. Dit kan het geval zijn, bijvoorbeeld 
wanneer de brug blokkeert of wanneer een auto door het rood licht rijdt. Deze 
loggings vormen ongeveer 4% van alle loggings en zijn handmatig aangepast.  

 

 
Figuur 3: Metadata 
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1.4.1 Duur openstaan brug 
Volgens de loggings staat de brug van Zelzate gemiddeld bijna 2u open per dag 
(1u 58min 59s). Tijdens de registraties stond de brug op een dag minstens 50min 
open en maximum bijna 3u 20min. Een brugopening duurt gemiddeld 6min 48s. De 
meeste brugopeningen duren tussen 5 en 6 minuten. Meer dan de 40% van de 
brugopeningen duren tussen 5 en 7 minuten.  
 

 
Figuur 4: Verdeling duur brugopening 

 
De cumulatieve percentages geven de maximum duurtijden weer. In 20% van de 
gevallen duurt een brugopening maximum 5 minuten. Meer dan 40% van de 
brugopeningen duurt minder dan 6 minuten en in meer dan 60% van de gevallen 
duurt een brugopening maximum 7 minuten. 

 
Figuur 5: Cumulatieve aandelen duur brugopeningen 

 
De tijdsduur van de brugopeningen kan als volgt samengevat worden: in een vijfde 
van de gevallen duurt een brugopening tussen 2 en 5 minuten, in bijna de helft van 
de gevallen duurt het 5 tot 7,5 minuten en eveneens in een vijfde van de gevallen 
duurt een brugopening 7,5 tot 10 minuten. De kans is dus 1 op 10 dat een 
brugopening langer dan 10 minuten duurt. 
 

 
Figuur 6: Duur brugopening per klasse 

40,3% 
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1.4.2 Frequentie opengaan brug 
Op basis van de registraties in januari, februari en maart 2010 blijkt dat de brug in 
Zelzate per dag gemiddeld 17,5 keer opengaat. Uit het maandelijks aantal 
brugopeningen blijkt dat de brug dagelijks meer openging in februari en maart. 

 
Figuur 7: Aantal brugopeningen per maand en per dag 

Per dag gaat de brug minimum 8 en maximum 26 keer open. In 20% van de 
gevallen gaat de brug maximum 15 keer open per dag, maar in meer dan 70% van 
de gevallen zijn er 15 tot 25 brugopeningen. 

 
Figuur 8: Verdeling dagelijks aantal brugopeningen (jan – april 2010) 

 
Figuur 9: Verdeling dagelijks aantal brugopeningen per klasse 

 

1.4.3 Tijdstip opengaan brug 
De spreiding over de verschillende weekdagen toont aan dat de brug het vaakst 
opent tijdens weekdagen. Op maandag en zaterdag is het aantal brugopeningen 
ongeveer gelijk (4 tot 5 brugopeningen minder) en op zondag opent de brug 
beduidend minder vaak. 

 
Figuur 10: Dagelijks aantal brugopeningen per weekdag 
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De brug opent gemiddeld 1,24 keer per uur. Het aantal brugopeningen verschilt 
naargelang het moment. In de voormiddag (voor 11u) gaat de brug minder vaak 
open dan in de namiddag. Er is geen duidelijk piekmoment, maar het aantal 
brugopeningen is opvallend minder tussen 7u en 11u en tussen 16u en 17u. Dit 
hangt samen met de beperking dat bruggen niet draaien tussen 7u40 en 8u en 
tussen 16u40 en 17u. 

 
Figuur 11: Aantal brugopeningen per uur 

 
In blokken van 3 uur blijkt dat de kalmste periode zich voordoet tussen 6 en 9u, 
terwijl de meeste brugopeningen plaats vinden tussen 18u en 21u. 

 
Figuur 12: Verdeling brugopeningen per tijdsklassen 

 

1.4.4 Verband tussen tijdstip en duur opengaan brug 
Vervolgens kan de gemiddelde duur van een brugopening geanalyseerd worden in 
relatie tot het tijdstip van de brugopening. Hierdoor kan men onderzoeken of het 
openstaan van de brug langer duurt naargelang de dag (week versus weekend) en 
het uur (nacht versus overdag, spits- versus daluren). 
 
In de eerste plaats kan de gemiddelde duur afgezet worden tegen de verschillende 
dagen van de week. Hieruit blijkt dat de dagelijkse gemiddelde duur per weekdag 
nauwelijks schommelt, namelijk van 6min 50s tot 7min 22s. De duur van een 
brugopening duurt bijna even lang tijdens een weekdag als tijdens het weekend. 
Gezien het beperkt aantal registraties en de kleine verschillen, kan er niet 
gesproken worden over een ‘significant’ verband tussen duur en weekdag. 
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Figuur 13: Gemiddelde duur brugopening naargelang de weekdag 

 
Daarnaast kan de gemiddelde duur afgezet worden tegen de verschillende uren 
per dag. Per uur schommelt de gemiddelde tijdsduur van 6min 9s tot 7min 22s. 
Een brugopening gaat het snelst tussen 10u en 11u en tussen 15u en 16u. Een 
brugopening duurt het langst ‘s nachts tussen 4u en 5u. Er is geen verband tussen 
de tijdsduur van een brugopening en spits- of daluren. Evenmin verschilt de 
tijdsduur tijdens nachts versus overdag. 
 

 
Figuur 14: Gemiddelde duur brugopening naargelang het uur 

1.5 Terreinonderzoek 
Om de hinder van de openstaande brug voor de verschillende weggebruikers in 
beeld te brengen, werd een terreinonderzoek georganiseerd. 
 
Aanvankelijk werd dit voorzien door een cameraonderzoek in combinatie met 
visuele tellingen, maar wegens de werken aan de Kanaalstraat (van april 2010 tot 
juni 2010) werd in samenspraak met AWV en de gemeente besloten dit onderzoek 
af te lassen. Door de werken kan men er immers vanuit gaan dat er een 
verschuiving plaats vindt van verkeersstromen (meer verkeer via de tunnel in 
plaats van via de brug), waardoor de resultaten niet representatief zouden zijn. 
De invloed van de wegenwerken op de intensiteit van langzaam verkeer en ADR-
verkeer is vermoedelijk echter beperkt omdat er voor dit verkeer geen alternatieve 
route. Men kan er van uitgaan dat de modal shift, de verschuiving binnen de 
vervoerwijzekeuze omwille van de werken, beperkt zal zijn. 
 
Om dit verkeer (langzaam verkeer en ADR-verkeer) in beeld te brengen, vonden er 
twee tellingen plaats ter hoogte van de brug. Er werd geteld op donderdag 6 mei 
2010 tijdens de ochtendspits (7u30 – 8u30) en de avondspits (16u – 17u).3 Tijdens 
deze tellingen werd bij het openstaan van de brug tevens de wachtrijlengte en het 
aantal keerbewegingen vastgelegd. 
 

1.5.1 Intensiteiten op de brug 
Uit de tellingen blijkt dat zeer veel langzame weggebruikers zich verplaatsen via de 
brug. Tijdens de ochtendspits doet deze beweging zich voornamelijk voor van 
Zelzate-west naar Zelzate-oost, in de avondspits gebeurt hetzelfde in de 
omgekeerde richting. Dit hangt samen met de grotere aanwezigheid van scholen 
en werkgelegenheid in Zelzate-oost. 
 

                                                            
3 Die dag was het weer fris, maar droog. Het aandeel langzaam verkeer is dan ook representatief 
voor een gemiddelde weekdag. 
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Licht 
verkeer* 

Vracht-
verkeer* 

ADR-
verkeer Fietsers 

Voet-
gangers 

Ochtendspits 

Vanuit Zelzate-west 537 22 3 380 24 

Vanuit Zelzate-oost 346 27 9 22 3 

Avondspits 

Vanuit Zelzate-west 449 15 6 50 6 

Vanuit Zelzate-oost 564 19 10 300 46 

* Onderschatting wegens werken Kanaalstraat. 
Tabel 1: Intensiteiten op de brug 

 

Ochtendspits         

Avondspits  

* Onderschatting wegens openstaan brug 

Figuur 15 : Samenvatting intensiteiten op de brug 

 

Tijdens de spits rijdt ongeveer 1000 PAE4 per uur over de brug. Deze intensiteit 
moet geïnterpreteerd worden als absolute minimumintensiteit aangezien een deel 
van het verkeer door de werken via de E34 (tunnel) zal rijden in plaats van via de 
Kanaalstraat (brug). 

                                                            
4 PAE, personenauto-equivalent, is de som van het aantal wagens en twee keer het aantal 
vrachtwagens. Het aantal langzame weggebruikers, L.W., is de som van het aantal fietsers (inclusief 
bromfietsers) en het aantal voetgangers. 

1.5.2 Observaties 
Op het moment van de tellingen deed zich zowel tijdens de ochtend- als 
avondspits een brugopening voor. Dit liet toe gevolgen van het opengaan van de 
brug zoals roodlichtnegatie, het aantal keerbewegingen en de wachtrijlengte, in 
kaart te brengen. 5 
 
Tijdens de terreinobservatie negeerde geen enkel voertuig het rood licht. Wel 
maakte behoorlijk wat voertuigen een keerbeweging tijdens het opengaan en –
staan van de brug: in de ochtendspits 4 voertuigen en tijdens de avondspits 23 
voertuigen. 
Bij het opengaan van de brug stond ’s morgens een wachtrij tot halverwege de 
kruispunten van de Kanaalstraat met de Stationstraat en met de Westkade (35 à 
40 voertuigen) en ’s avonds tot voorbij de Grote Markt (±50 voertuigen, 30 fietsers 
en 5 voetgangers). Naarmate de filelengte toeneemt, groeit ook de file in 
aanliggende straten, vb. aan de Grote Markt, aan. 
’s Avonds was de hinder aanzienlijk groter dan ’s morgens. Dit hangt samen met 
het feit dat de brug tijdens de avondspits voor twee schepen opende, waardoor de 
tijdsduur van de brugopening langer was dan ’s morgens. 
 

                                                            
5 Wegens de werken in de Kanaalstraat dienen het geobserveerd aantal keerbewegingen en de 
vastgestelde wachtrijlengte als een minimum beschouwd te worden.  
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Foto 5: Wachtrij 

 
Daarnaast werd vastgesteld tijdens de observaties dat er over de brug opvallend 
veel bromfietsers rijden en dat de fietsers meestal in groepjes fietsen. Dit hangt 
samen met het moment van de terreinobservatie, de spits, wanneer veel 
schoolgaande jeugd zich verplaatst. 
De combinatie van de Kanaalstraat als drukke weg met veel vrachtverkeer, 
groepjes fietsers en voorbijstekende bromfietsers kan leiden tot zeer onveilige 
situaties. Zeker omdat de voorzieningen voor langzame weggebruikers beperkt 
zijn: de fietspaden zijn smal, aanliggend en niet verhoogd en er is enkel een 
voetpad op het brugdek zelf. 
 
Tenslotte werd vastgesteld dat, hoewel er aan de brug borden staan die mensen er 
op wijzen hun motor stil te leggen als de brug openstaat, er vaak mensen zijn die 
dit niet doen. Een communicatiecampagne hieromtrent zou dit kunnen verbeteren. 
(Zie 6.6) 
 

1.6 Conclusie 
De brug van Zelzate staat gemiddeld bijna 2u open per dag. Een brugopening 
duurt gemiddeld bijna 7 minuten. Per dag zijn er gemiddeld 17 à 18 
brugopeningen. De brug opent het vaakst op weekdagen en in de namiddag. 
Brugopeningen komen minder vaak voor tussen 7u en 11u en 16u en 17u. Dit 
hangt samen met de beperking dat bruggen niet draaien tussen 7u40 en 8u en 
16u40 en 17u. Er is geen verband tussen de gemiddelde duur van een 
brugopening en het tijdstip ervan. 
De hinder voor de weggebruikers is echter groter dan de duur van de brugopening 
zelf. De totale wachttijd neemt toe als men moet aansluiten in de wachtrij, wachten 
voor het verkeerslicht en/of als het kruispunt gestremd is.  
 
De intensiteiten bevestigen dat de brug een zeer belangrijke schakel vormt voor de 
mobiliteit in en rondom Zelzate, vooral voor langzame weggebruikers (voetgangers 
en fietsers mogen immers niet door de tunnel). Het openen van de brug heeft dan 
ook een omvangrijke hinder tot gevolg: veel voertuigen maken een keerbeweging 
en geregeld staat er een aanzienlijke wachtrij (ook in omliggende wegen). 
 
Bovendien is er weinig plaats voor langzame weggebruikers terwijl de combinatie 
hoge intensiteiten, veel vrachtverkeer, groepjes fietsers en inhalende bromfietsers 
vaak leidt tot zeer verkeersonveilige situaties. 
 
In de toekomst kan men verwachten dat de brug vaker zal openstaan door de 
ontwikkelingen aan het Kluizendok en de nieuwe Zeesluis in Terneuzen. Wel 
zullen deze brugopeningen waarschijnlijk minder lang duren (door tijdsmeting). 
 
Een vaste brug of veer lijkt niet haalbaar wegens de zeer hoge kost. Ook vaste 
brug(openings)tijden worden als niet realiseerbaar beschouwd. Op lange termijn 
zou de bouw van een nieuwe tunnel een oplossing kunnen zijn. Een eerste 
mogelijkheid is het toelaten van voetgangers en fietsers in de nieuwe tunnel. Nog 
beter zou de aanleg zijn van een afzonderlijke fiets- en voetgangerstunnel vlakbij 
de centra van Zelzate-oost en west (cfr. De Sint-Annatunnel in Antwerpen). 
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Op korte termijn zou men kunnen trachten de hinder te beperken door meer 
informatie aan te bieden via meer communicatiekanalen. 
 
Mogelijke maatregelen met betrekking tot de problematiek betreffende het 
opengaan van de brug zijn: 
- De juiste informatie  
De informatie die weergegeven wordt op de digitale infoborden bepaalt de waarde 
ervan. Naast de boodschap of de brug al dan niet openstaat en wat de alternatieve 
route is, is het voor weggebruikers essentieel om te weten wanneer de brug 
opnieuw zal sluiten. Enkel op die manier kan men de mogelijke keuzes optimaal 
afwegen: door een andere route te nemen of de reisweg te onderbreken (vb. een 
boodschap doen). De precieze weergave van de informatie is eveneens van 
belang: de informatie moet zodanig worden vormgegeven dat dit de interpretatie 
versnelt en verbetert.  
- Real-time informatie op locaties 
De betekenis van real-time informatie wordt deels door de locatie waar ze 
aangeboden wordt, bepaald. Momenteel zijn de huidige info-borden vooral gericht 
op weggebruikers die reeds onderweg zijn, namelijk doorgaand en inkomend 
verkeer. Intern en uitgaand verkeer wordt pas ingelicht ter hoogte van de brug zelf.  
Als mensen ook op belangrijke locaties, zoals de Grote Markt en het Groenplein, 
zouden geïnformeerd worden over het opengaan van de brug, zou men ervoor 
kunnen kiezen de verplaatsing uit te stellen. Deze informatie is vooral belangrijk 
voor bewoners en bezoekers van Zelzate zelf. Deze doelgroep omvat tevens de 
meeste langzame weggebruikers. (Er zijn reeds plannen om in de toekomst de 
communicatie ook te verspreiden via digitale borden op bedrijven zoals 
ArcelorMittal.) 
- Wachtaccommodatie optimaliseren 
Er zouden fietsenstallingen kunnen geplaatst worden aan de wachthokjes. Zodat 
men tijdens het opengaan van de brug de fiets comfortabel kan stallen terwijl men 
wacht in het wachthokje. 
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2 Doorgaand vrachtverkeer 

De gemeente Zelzate en haar omliggende wegen verwerken dagelijks een 
aanzienlijke hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer. Dit verkeer wordt gegenereerd 
door de ligging van Zelzate ten opzichte van het (hoofd-)wegennet en de nabijheid 
van de Gentse Haven. 
 
Zelzate wordt omringd en/of doorkruist door volgende wegen: 
- de E34 (A11/N49) ten zuiden van Zelzate geselecteerd als hoofdweg van 

Antwerpen tot Knokke; 
- De R4-west (Jacques Paryslaan) ten westen van Zelzate geselecteerd als 

primaire weg categorie I van Gent tot Zelzate; 
- De R4-oost (John Kennedylaan) ten oosten van Zelzate geselecteerd als 

primaire weg categorie II eveneens van Gent tot Zelzate; 
- De Traktaatweg (N423) in het noordoosten van Zelzate geselecteerd als 

primaire weg categorie I die verder loopt van Zelzate tot Terneuzen; 
- De Beneluxlaan (N474) ten westen van Zelzate geselecteerd als lokale weg 

type I die eveneens verder loopt van Zelzate tot Terneuzen. 
Deze wegen vormen samen met de Kanaalstraat een soort ringstructuur rond 
Zelzate. (zie Kaart 1) 
 
Daarnaast worden Zelzate en het kanaal Gent-Terneuzen omringd door 
verschillende industrie- en bedrijvenzones: ten zuiden van Zelzate ligt de Gentse 
Haven, ten noorden van Zelzate zijn onder meer de haven van Terneuzen en de 
Axelse Vlakte gevestigd en in Zelzate zelf zijn een achttal bedrijventerreinen 
gelegen: Denderdreve, Rieme-Noord, Callemansputte, VFT, Karnemelkstraat, 
Molenstukken, Rostyne, Nijverheidskaai. (zie Kaart 2 ) 

De combinatie van de verschillende belangrijke verkeersassen rondom Zelzate en 
de aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen leidt tot heel wat 
vrachtverkeer. 
 
Hoewel voor verkeer van Gent naar Nederland en omgekeerd de route via de E34 
(tunnel) aanbevolen is, rijdt heel wat verkeer via de Kanaalstraat (brug) langs het 
centrum van Zelzate. Bovendien geldt er in de tunnel een verbod voor ADR-
verkeer. Dit doorgaand vrachtverkeer rijdt langs de Grote Markt en veroorzaakt 
barrièrewerking, geluidshinder, een toename in het onveiligheidsgevoel 
(voornamelijk m.b.t. langzame weggebruikers), maar kan ook leiden tot geurhinder 
en trillingen. 
 

 
Foto 6: Kanaalstraat tussen Grote Markt en gemeentehuis 

 
Toekomstige plannen en ontwikkelingen zoals de ombouw van de Traktaatweg 
naar een 2x2-weg zullen in de toekomst leiden tot een toename van de 
verkeersintensiteiten van zowel personen- als goederenvervoer. 
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In de oriëntatienota van Zelzate werd volgende doelstelling met betrekking tot 
doorgaand (vracht)verkeer geformuleerd: 

Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Zelzate door 
het weren van ongewenst vrachtverkeer en sluipverkeer. 

 Aandeel doorgaand zwaar verkeer in Kanaalstraat maximaal beperken. 

Naar aanleiding van de hierboven beschreven problematiek dringt een onderzoek 
naar doorgaand vrachtverkeer zich op.  
 

2.1 Onderzoeksvragen 
Concreet wordt een antwoord gezocht op volgende vragen: 
- Inschatting aandeel doorgaand vrachtverkeer in de Kanaalstraat  
- Inschatting soort weggebruikers (licht versus zwaar verkeer, vracht- versus 

ADR-verkeer) 
 

2.2 Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek bestaat uit volgende deelonderzoeken: 
- Analyse routekeuze 
De routekeuze via de brug tegenover via de tunnel wordt verder onderzocht, meer 
bepaald de hiermee verbonden tijdswinst en het tunnelverbod voor ADR-verkeer. 
- Analyse intensiteiten 
Om de omvang van het doorgaand verkeer te kaderen worden verkeerstellingen 
van de voornaamste wegen in Zelzate (Agentschap Wegen en Verkeer) verzameld 
en geanalyseerd.  
- Terreinonderzoek 
Op korte termijn (2011-2013) zal doorgaand vrachtverkeer in het kader van het 
project Gentse Kanaalzone uitgebreid onderzocht worden. Aangezien dit 
onderzoek in een breder kader zal plaatsvinden, namelijk in relatie tot de 
kanaalzone en omliggende gemeenten, en de resultaten niet noodzakelijk zijn voor 
de scenario-opbouw in het mobiliteitsplan wordt het onderzoek in het kader van de 
vernieuwing van het mobiliteitsplan beperkt tot een analyse van de intensiteiten. 
Op basis van de tellingen ter hoogte van de brug tijdens de ochtend- en avondspits 
(zie 1.5) en rekening houdend met de verkeersgeneratie van het bedrijf VFT, kan 
een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer ter 
hoogte van de Grote Markt.  
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2.3 Routevergelijking 
Het probleem van de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer in de Kanaalstraat 
heeft twee oorzaken: enerzijds kiest men vaak voor de route via de brug omdat 
deze sneller, korter en/of als aangenamer ervaren wordt dan de route via de 
tunnel, anderzijds geldt er in de tunnel een beperking m.b.t. ADR-verkeer. 
 

2.3.1 Reistijd- / afstandsvergelijking 
Ter illustratie van de tijdswinst via de brug of tunnel werden de theoretische 
afstand en reistijd berekend van enkele belangrijkste herkomst- en 
bestemmingsrichtingen in Zelzate (zie Figuur 16). 
 

 
Figuur 16: Belangrijke herkomst- en bestemmingsrichtingen in Zelzate 

 
Hieruit blijkt dat voor de meeste verplaatsingen de route via de brug het snelst 
en/of kortst is. Als gevolg hiervan sturen ook GPS-systemen verkeer via de brug 
als dit de kortste en/of snelste route is. Enkel voor verkeer tussen de R4-oost en 
de Assenedesteenweg (relatie C-D) en tussen de R4-west en R4-oost (B-C) is de 
route via de tunnel sneller en/of korter.  
 
 

Route via brug Route via tunnel Verschil Traject 

Afstand Reistijd Afstand Reistijd Afstand Reistijd 

Van A naar B 4,1km 4min 7,0km 7min +71% +75% 

Van B naar A 4,3km 5min 6,7km 9min +56% +80% 

Van A naar D 3,3km 4min 7,5km 9min +127% +125% 

Van D naar A 3,4km 4min 7,9km 11min +132% +175% 

Van A naar E 2,6km 4min 8,5km 11min +227% +175% 

Van E naar A 2,4km 3min 8,1km 10min +132% +175% 

Van C naar B 5,9km 8min 5,9km 6min +0% -25% 

Van B naar C 5,7km 7min 4,0km 4min -30% -43% 

Van C naar D 6,3km 7min 5,0km 8min -21% +14% 

Van D naar C 5,0km 7min 5,4km 6min +8% -14% 

Van C naar E 4,1km 6min 6,9km 7min +68% +17% 

Van E naar C 4,1km 6min 6,0km 6min +46% +0% 
Tabel 2: Trajectvergelijking via de brug versus de tunnel 

 
Eigenlijk dient men ook rekening te houden met factoren zoals de gemiddelde 
verliestijd aan verkeerslichten en kruispunten en de kans op file. Verwacht wordt 
dat dan zou blijken dat de route via de tunnel vaak de snelste is. In de toekomst zal 
de route via de tunnel nog logischer en vlotter worden dan deze via de brug na de 
aanpassing van de knooppunten op de R4-oost.  
 

2.3.2 Verbod voor ADR-transport in tunnel 
In de tunnel van Zelzate geldt een beperking voor ADR-transport, waardoor 
vrachtwagens via de Kanaalstraat (moeten) rijden. Dit veroorzaakt doorgaand 
vrachtverkeer en bijhorende hinder langs het centrum van Zelzate (Grote Markt).  

C 

A 

D E 

B 
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Foto 7: Verbod ADR-verkeer aan tunnel E34 (oostelijke kant) 

 
Het verbod in de tunnel wordt aangegeven met verkeersbord C24b (zie Figuur 17). 
Dit betekent een verbod voor vrachtwagens “die ontplofbare stoffen of sommige 
brandbare stoffen in colli of brandbare stoffen in tanks vervoeren”. Dit zijn alle 
vrachtwagens met waarop een vlam of een explosie te zien is. (zie Figuur 19) 
 

 
Figuur 17: Verkeersbord C24b 

 

1/01                     1.4                     1.5                     1.6 

 
Ontplofbare stoffen 

2.1 

 
Brandbare gassen 

3 

 
Brandbare 
vloeistoffen 

4.1 

 
Brandbare vaste stoffen

4.2 

 
Voor zelfontbranding 

vatbare stoffen 

4.3 

 
Brandbare stoffen 
indien contact met 

water 
5.1 

 
Verbranding bevorderend 

5.2 

 
Organische peroxide, brandgevaar 

Figuur 18: Verboden gevaaretiketten in tunnel 

 
Op korte termijn zal het verkeersbord C24b niet meer gebruikt worden aan tunnels, 
maar worden tunnels in categorieën ingedeeld (A t.e.m. E). De tunnel in Zelzate zit 
in categorie C. Deze categorie is minder streng dan het bord C24b wat de 
omleiding via Zelzate centrum (Kanaalstraat) zal ontlasten. 
In het verleden werd het verbod voor ADR-verkeer reeds opgeheven tijdens 
werken aan de brug (zoals in 2009, zie 1.3.5). De snelheid in de tunnel werd toen 
verlaagd naar 70km/u. Gezien de werken en gezien de verlaagde snelheid kon het 
ADR-verkeer toegelaten worden in de tunnel. 
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2.4 Tellingen AWV 
Op basis van de intensiteiten van de voornaamste wegen in en rond Zelzate, werd 
een gemiddelde ochtend- (8u) en avondspits (17u) op een weekdag berekend. 
Deze berekeningen zijn gebaseerd op tellingen van het Agentschap Wegen en 
Verkeer uit 2009.6 Indien beschikbaar, werd het onderscheid naar licht en zwaar 
verkeer meegenomen in de analyse. 
 
De intensiteit van wegen kan vergeleken worden met de theoretische maximum 
capaciteit: dit is de capaciteit van de rijstroken op zich zonder afslagbewegingen 
en kruispunten in rekening te brengen. De werkelijke capaciteit wordt immers 
grotendeels bepaald door de kruispunten en verkeerslichten. Onderstaande cijfers 
dienen dus als richtcijfers beschouwd te worden en moeten met de nodige 
omzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
 

 Aantal PAE (per uur per rijstrook) 

Autowegen (2x2-rijstroken) 2000 - 2300 

Regionale stroomwegen  1500 - 1800 

Gebiedsontsluitingswegen 1400 - 1600 

Erftoegangswegen 200 - 800 
Tabel 3: Richtcijfers maximum capaciteit rijstroken 

In Zelzate situeert de grootste verkeersstroom zich op de E34 (tot 2900 PAE7/uur) 
en de R4-oost ten zuiden van de E34 (tot 2200 PAE). Op de R4-oost ten noorden 
van de E34 is er minder verkeer (max. 1130 PAE), terwijl er in de Kanaalstraat dan 
weer meer verkeer (max. 1450 PAE) is. De Traktaatweg slikt slechts half zo veel 
verkeer (max.700 PAE). De intensiteit op de R4-west waren niet beschikbaar. 

                                                            
6 Voor sommige wegen waren geen telgegevens beschikbaar van 2009. Hierbij werden de meest 
recente telgegevens gebruikt (2007). 
7 PAE, personenauto-equivalent, is een meeteenheid die wordt gebruikt bij het bepalen van de 
intensiteit van een weg. Meestal wordt volgende waardering gebruikt: gewone auto: 1 PAE; 
bestelwagen: 1,5 PAE en vrachtwagen: 2 PAE. 

Tijdens de ochtendspits (zie Kaart 3) is de verkeersstroom het grootst op de E34 
richting Antwerpen (1750 PAE/uur) en op de R4-oost richting Gent t.h.v. 
ArcelorMittal (1660 PAE). Tijdens de avondspits (zie Kaart 4) is de 
pendelbeweging omgekeerd, want dan is de verkeersstroom op de E34 het grootst 
richting Knokke-Heist (1755 PAE).  
 
Het is onduidelijk of Zelzate meer verkeer aantrekt of genereert tijdens de ochtend- 
en avondspits. Uit de cijfers blijkt dat vooral de kruispunten van de R4 met de op- 
en afritten van de E34, het kruispunt Kanaalstraat x Beneluxlaan en het kruispunt 
Kanaalstraat x Assenedesteenweg verkeer aantrekken en verwerken. 
 
Daarnaast valt de hoge intensiteit van enkele lokale wegen op: de Kanaalstraat ten 
westen van het kanaal (1450 PAE), de Rijkswachtlaan/Burg. J. Chalmetlaan  
(625 PAE) en de Kanaalstraat ten oosten van het kanaal (610 PAE). Rekening 
houdend met het wegprofiel is ook de lage intensiteit op de Beneluxlaan (160 tot 
215 PAE) en de Traktaatweg (500 tot 700 PAE) opvallend. 
 
Uit de aandelen zwaar verkeer blijkt dat de meeste vrachtwagens op de afrit van 
de E34 komende van Antwerpen (19,9%) en op de oprit van E34 richting 
Antwerpen (17,6%) rijden. Dit is waarschijnlijk grotendeels verkeer tussen de 
Gentse Haven en de Haven van Antwerpen. 
 
De analyse van de verkeersintensiteiten bevestigt dat de wegen in en rondom 
Zelzate relatief veel verkeer slikken en een behoorlijk aandeel vrachtverkeer 
verwerken. Ook de intensiteit op sommige lokale wegen, zoals de 
Rijkswachtlaan/J. Chalmetlaan, is groot. Toch naderen geen van de intensiteiten 
de theoretische maximumcapaciteit (zie Tabel 3) 
 
Er zijn geen intensiteitcijfers beschikbaar ter hoogte van de Grote Markt of de brug. 
Nochtans zijn dit de locaties waar de hinder van het doorgaand vrachtverkeer het 
grootst is. In navolging hiervan vond een terreinonderzoek plaats.  
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2.5 Terreinonderzoek 
Om de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer ter hoogte van de Grote Markt te 
schetsen, vond een terreinonderzoek plaats. 
 
Oorspronkelijk (zie 1.5) zou de intensiteit op de brug geregistreerd worden tijdens 
een cameraonderzoek en zou het ADR-verkeer tijdens het openstaan van de brug 
vastgelegd worden d.m.v. visuele tellingen. Op basis waarvan zou men een 
inschatting zou kunnen maken van de verkeersintensiteit in de Kanaalstraat 
volgens type8. 
Aangezien er door de werken in de Kanaalstraat meer verkeer via de tunnel zal 
rijden om wachttijden ter vermijden, zouden noch de intensiteiten, noch het 
aandeel vrachtverkeer representatief zijn. De intensiteit van het ADR-verkeer dat 
verboden is in de tunnel kan daarentegen wel ingeschat worden, aangezien dit 
verkeer ook tijdens de werken via de brug moet blijven rijden. 
 
Gedurende twee tellingen op donderdag 6 mei 20109 tijdens de ochtendspits (7u30 
– 8u30) en tijdens de avondspits (16u – 17u) werd de verkeersintensiteit 
opgemeten van licht verkeer, zwaar verkeer en ADR-verkeer. 
 

2.5.1 Intensiteiten t.h.v. de brug 
Bij de interpretatie van de cijfers is het belangrijk rekening te houden met volgende 
aspecten: 
- Zoals reeds eerder gesteld zullen de werken in de Kanaalstraat een 

verschuiving van de verkeersstromen van de brug naar de tunnel veroorzaakt 
hebben, waardoor de geregistreerde intensiteiten van licht en zwaar verkeer 

                                                            
8 De reden waarom vrachtverkeer via de Kanaalstraat (brug) rijdt: wegens het verbod in de tunnel of 
omwille van andere redenen (plaatselijk verkeer, snelste/kortste route via de brug, …). 
9 Die dag was het weer fris, maar droog. Het aandeel langzaam verkeer is dan ook representatief 
voor een gemiddelde weekdag. 

de werkelijke zullen onderschatten. Wel kunnen zij een indicatie geven van de 
minimumintensiteiten.  

- De hoeveelheid ADR-verkeer is wel representatief. Tijdens de registraties 
bleek het onmogelijk het onderscheid te maken tussen ‘ADR-verkeer, dat 
verboden is in de tunnel’ en ‘overige ADR-verkeer’. Een aanzienlijk aandeel 
van het geregistreerd ADR-verkeer is dus verkeer dat eigenlijk wel door de 
tunnel mag. Dit aandeel, geschat op ongeveer de helft van het geregistreerde 
ADR-verkeer, mag eigenlijk bij het ‘gewoon vrachtverkeer’ gerekend worden.  

- Tijdens beide tellingen vond er een brugopening plaats. Bij de ochtendtelling 
vielen zowel het openen van de brug als het sluiten van de brug binnen de 
registratieperiode. Bij de avondtelling viel enkel het openen van de brug 
binnen de registraties: de laatste 10minuten stond de brug openen. Er is dus 
een bijkomende onderschatting van de intensiteit van het verkeer van Zelzate-
west naar Zelzate-oost, de meetplaats bevond zich immers op de brug aan de 
kant van Zelzate-oost. 

 
Uit de tellingen blijkt dat tijdens de ochtend- en avondspits gemiddeld meer dan 
5% van alle voertuigen in de Kanaalstraat zwaar verkeer is. Tijdens de 
ochtendspits reed er zelfs 9% zwaar verkeer van Zelzate-oost naar Zelzate-west. 
Drie kwart van het zwaar verkeer is gewoon vrachtverkeer, verkeer waarvoor de 
aanbevolen route via de tunnel loopt (met uitzondering van bestemmingsverkeer). 
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Figuur 19: Verdeling types verkeer in de Kanaalstraat (t.h.v. de brug) 

Het meeste zwaar verkeer rijdt van Zelzate-oost naar Zelzate-west. Ook het 
aandeel ADR-verkeer is het grootst in die richting (zowel absoluut als relatief). Er is 
duidelijk meer zwaar verkeer tijdens de ochtendspits dan tijdens de avondspits. 
 

 
Figuur 20: Zwaar verkeer over de brug (Kanaalstraat) 

 

2.5.2 Intensiteiten t.h.v. het gemeentehuis/de Grote Markt 
Om op basis van de tellingen aan de brug een inschatting te maken van de 
hoeveelheid zwaar verkeer ter hoogte van de Grote Markt dient men rekening te 
houden met volgende aspecten: 
- Tussen de brug en de Grote Markt ligt het chemisch bedrijf Rütgers Chemicals 

VFT. Het vracht- en ADR-verkeer gegenereerd door dit bedrijf dient in 
rekening gebracht te worden om de intensiteiten aan de brug te extrapoleren. 

- Om een correct beeld te krijgen van het doorgaand vrachtverkeer dient men 
ook rekening te houden met het aandeel plaatselijk vrachtverkeer.  

 

Uit een bezoek aan het bedrijf Rütgers Chemicals VFT Belgium n.v. blijkt dat het 
bedrijf per dag zo’n 35 à 40-tal vrachtwagenbewegingen genereert. Dit komt 
overeen met maximum 10 vrachtwagenbewegingen per uur. Van deze 
vrachtwagenbewegingen verloopt 85% via de Grote Markt richting R4-oost en 15% 
via de brug richting R4-west. Tijdens de spits rijden er dus maximum 9 ADR-
vrachtwagens bijkomend langs de Grote Markt. 
 
Verwacht wordt dat de hoeveelheid plaatselijk vrachtverkeer dat over de brug rijdt 
tot aan de Grote Markt vergelijkbaar is met het aandeel plaatselijk vrachtverkeer 
dat over de Grote Markt rijdt tot aan de Oost-/Westkade.  
 
De intensiteit zwaar verkeer in de Kanaalstraat ter hoogte van de Grote Markt zal 
dus vermoedelijk nog groter zijn dan aan de brug. Hoewel de intensiteit in de 
Kanaalstraat laag is vergeleken met de richtcijfers (zie Tabel 3), bleek tijdens het 
terreinbezoek dat de maximumcapaciteit van de Kanaalstraat eerder 600 PAE/uur 
is, onder meer als gevolg van de verkeerlichten aan de Beneluxlaan. Tijdens de 
observatie in de avondspits bereikte de Kanaalstraat het verzadigingspunt. 
Bovendien zijn de intensiteiten en het aandeel zwaar verkeer een onderschatting 
wegens de wegenwerken. Hieruit kan men besluiten dat de hinder veroorzaakt 
door doorgaand verkeer ter hoogte van de Grote Markt aanzienlijk is. 
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2.6 Conclusie 
Theoretisch is de route via de brug vaak sneller en/of korter dan via de tunnel. 
Rekening houdend met eventuele verliestijden aan verkeerslichten en kruispunten 
en de kans op file valt echter te betwijfelen of dit in werkelijkheid ook het geval is. 
Overigens toonde vorig onderzoek (zie 1.4) aan dat de kans op een brugopening 
en de hiermee gepaarde wachttijden en hinder niet gering zijn. 
 
De wegen in en rondom Zelzate slikken veel verkeer. Zelfs tijdens de heraanleg 
van een deel van de Kanaalstraat behoort de brug tot een van de drukste punten in 
Zelzate. 
Het aandeel vrachtverkeer in de Kanaalstraat loopt op tot 30%. Het tunnelverbod 
voor ADR-verkeer heeft een geringe impact op het doorgaand vrachtverkeer 
aangezien dit type verkeer slechts een kwart bedraagt van alle zwaar verkeer. Er 
rijdt dus veel onnodig en ongewenst doorgaand vrachtverkeer door de 
Kanaalstraat: verkeer dat toegelaten is in de tunnel, geen bestemmingsverkeer is 
en toch via de Kanaalstraat van oost naar west rijdt (of omgekeerd). Redenen 
hiervoor zijn omdat het veelal de kortste en/of snelste weg is (en GPS-systemen 
die route aanbevelen), omdat het een aangename(re) route is of omdat deze route 
de meest voor de hand liggende is. 
 
De verwachte groei in (vracht)verkeer en de opwaardering van de E34 zullen er 
voor zorgen dat dit probleem en de bijhorende hinder verder zullen toenemen. In 
de toekomst dient men dan ook maatregelen te nemen om het aandeel doorgaand 
vrachtverkeer te beperken. De herklassificering van de Zelzate-Tunnel - categorie 
C - houdt een versoepeling van het verbod in en is hier een aanzet toe. Het 
geplande onderzoek in het kader van het Project Gentse Kanaalzone zal het 
probleem van doorgaand vrachtverkeer in een ruimer kader onderzoeken en 
integrale oplossingen aanreiken. Op lange termijn zou ook de bouw van een 
nieuwe tunnel die toegankelijk is voor ADR-verkeer, een oplossing kunnen zijn. Het 
weren van doorgaand vrachtverkeer dient ondersteund te worden door flankerend 
beleid, waarvan handhaving en bewegwijzering een belangrijk deel uitmaken. 
Voorlopig kan de hinder beperkt worden door de herinrichting van de Kanaalstraat 
in combinatie met flankerend beleid.  

 
Specifieke maatregelen met betrekking tot de problematiek omtrent doorgaand 
vrachtverkeer worden best gemeenteoverschrijdend genomen. De problematiek 
situeert zich immers op het ruime Gentse havengebied. Lokale oplossingen 
kunnen leiden tot het verschuiven van het probleem. Dit moet vermeden worden. 
 
Deze maatregelen dienen ondersteund te worden door de juiste communicatie en 
bewegwijzering. Zo is communicatie via pictogrammen vaak beter te begrijpen 
(voornamelijk voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs) en kan men bij 
bewegwijzering - waar relevant - onderscheid maken tussen Zelzate-oost (of 
Zelzate-centrum) en Zelzate-west. Momenteel wordt enkel verwezen naar Zelzate 
(vb. op de E34/N49 en de R4), zonder onderscheid te maken tussen het oostelijk 
en het westelijk gedeelte. Dit kan aanleiding geven tot onnodige omwegen langs 
het centrum (Grote Markt) wanneer men een afslag neemt (nl. de eerste die 
verwijst naar Zelzate) en zo op de ‘verkeerde’ oever terecht komt. 
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3 Parkeerbeleid 

Bij de nieuwe generatie mobiliteitsplannen wordt het belang van een duurzaam 
parkeerbeleidsplan onderstreept. Het parkeerbeleid wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste sleutels voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid.  
 
Een gemeente kan een vraagvolgend of een sturend parkeerbeleid voeren. Bij een 
vraagvolgend parkeerbeleid tracht men tegemoet te komen aan de verschillende 
wensen met betrekking tot parkeren. Bij een sturend parkeerbeleid wordt het 
parkeeraanbod bepaald in functie van het beheersen van het autogebruik en het 
teweegbrengen van een verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen. Dit is 
gebaseerd op vier basisprincipes: de juiste auto op de juiste plaats, duidelijkheid, 
meervoudig gebruik en parkeercomfort. 10 
 
Bij het uitwerken van een visie voor parkeerbeleid dient men verschillende 
gebruikersgroepen te onderscheiden: bewoners, werknemers en handelaars, 
bezoekers en (eventueel) toeristen. Deze gebruikers hebben verschillende - vaak 
tegenstrijdige – verwachtingen, wat parkeren een complex thema maakt. 
 
In een gemeente hangt de bereikbaarheid in belangrijke mate samen met de 
parkeermogelijkheden, namelijk het werkelijke parkeeraanbod, het comfort van het 
natransport (loopafstand, looproutes, …), de kostprijs en de (sociale) veiligheid.  
Zoals reeds in vroegere studies (zoals het vorig mobiliteitsplan) werd aangeduid, 
beschikt Zelzate over zeer veel parkeergelegenheid. Parkeeroveraanbod kan 
echter tot verschillende problemen leiden zoals het banalisering van de ruimte, het 
aantrekken van extra autoverkeer, het minder aantrekkelijk worden van fietsen en 
te voet gaan en het verkeerd gebruik van parkings. 

                                                            
10 Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid, 2008, Departement Mobiliteit en Openbare Werken – 
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

Dat laatste is ook in Zelzate van toepassing. Er is voldoende parking, maar de 
verschillende parkings worden niet optimaal gebruikt: zo is er geen scheiding 
tussen parkeervoorzieningen voor lang- en voor kortparkeerders. Bijgevolg 
parkeren deze verschillende gebruikers zich op dezelfde parking. Dit is 
voornamelijk het geval op de Grote Markt. Bovendien is sinds 1 januari 2010 het 
betalend parkeren in Zelzate afgeschaft. 
 
In dit onderzoek wordt het gebruik van de voornaamste parkings in Zelzate in kaart 
gebracht. Uitgaand van het stand still-principe, waarbij het huidige aanbod aan 
parkeerplaatsen als het maximale aanbod beschouwd wordt, worden 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de functie en het parkeerregime van de 
parkeergelegenheden.  
 

3.1 Onderzoeksvragen 
Dit onderzoek is gebaseerd op volgende onderzoeksvragen: 
- Wat is het parkeeraanbod? 
- Wat is de parkeervraag? 
- Hoe kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden?  
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3.2 Onderzoeksopzet 
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodieken: 
- Parkeercapaciteitsonderzoek 
De parkeercapaciteit van de voornaamste parkings in Zelzate wordt in kaart 
gebracht tijdens een gewone weekdag en op maandag (marktdag). 
- Parkeerbezettingsonderzoek 
De parkeerbezetting van deze parkings wordt gemeten en in kaart gebracht tijdens 
een maandagvoormiddag, op een weekdag (dinsdag/donderdag) tijdens voor- en 
namiddag en tijdens een zaterdagvoormiddag. 
 

3.3 Parkeercapaciteit 
Het onderzoeksgebied bestaat uit de voornaamste parkeergelegenheden in 
Zelzate, namelijk de Grote Markt, de parking ter hoogte van De Post, de parking 
aan het busplein, de parking aan de Vredekaai, de parkeergelegenheid ter hoogte 
van het gemeentehuis en de parking op het Groenplein. (zie Kaart 5)  
 
In Zelzate geldt bijna overal vrij parkeren. Enkel in een deel van de Leegstraat en 
een deel van de Groenplein geldt een blauwe zone. De parkeergelegenheden 
worden in 6 gebieden ingedeeld. 
 

Gebied Omschrijving 

1 Grote Markt 

2 Administratief centrum 

3 Busplein 

4 Vredekaai 

5 Kanaalstraat t.h.v. gemeentehuis 

6 Groenplein 
Tabel 4: Voornaamste parkeergebieden 

 

3.3.1 Grote Markt 
De Grote Markt is een van de meest centrale parkeergelegenheid in Zelzate. Dit 
plein ligt in het centrum van Zelzate centraal ten opzichte van talrijke winkels en 
horeca. Sinds 1 januari 2010 geldt er vrij parkeren (het betalend parkeren werd 
afgeschaft). 
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Foto 8: Grote Markt richting gemeentehuis 

 
Er zijn parkeerplaatsen op het binnenplein van de Grote Markt en rondom. In totaal 
is er een capaciteit van meer dan 320 plaatsen. De breedte van de 
parkeerplaatsen op het binnenplein van de Grote Markt zijn smal waardoor deze 
plaatsen suboptimaal gebruikt worden. Terreinobservatie toont aan dat er in de 
praktijk slechts 80% van het theoretisch aantal parkeerplaatsen kan gebruikt 
worden. Bij toepassing van deze correctiefactor vermindert de werkelijk 
parkeercapaciteit tot 294 plaatsen. Tijdens de wekelijkse markt, die plaatsvindt op 
de Grote Markt, is de capaciteit beperkt tot 35 plaatsen. 
 
Voor het parkeeronderzoek werd de Grote Markt opgedeeld in 16 secties.  
 

 

Sectie Omschrijving PP MM Totaal 

A Binnenplein Grote Markt ten noorden van Marktstraat 113* 7 120 

B Buitenkant ten noorden, oostelijke kant 28* 1 29 

C Buitenkant ten noorden, oostelijke kant lossen&laden   0 

D Buitenkant ten noorden, westelijke kant 26* 0 26 

E Buitenkant ten noorden, westelijke kant lossen&laden   0 

F Parkeerplaatsen rondom kerk 12* 2 14 

G Parkeerplaatsen overkant plein (t.h.v. kerk) 7* 0 7 

H Parkeerplaatsen overkant plein laden&lossen   0 

I Binnenplein Grote Markt ten zuiden van Marktstraat 37* 2 39 

J Grote Markt ten zuiden, oostelijke kant 11* 0 11 

K Grote Markt ten zuiden, oostelijke kant laden&lossen   0 

L Grote Markt ten zuiden, westelijke kant 15* 0 15 

M Grote Markt ten zuiden, westelijke kant laden&lossen   0 

N Binnenplein Grote Markt ten zuiden van F. Wittoucklaan 18 2 20 

O Grote Markt ten zuiden, oostelijke kant 10 0 8 

P Grote Markt ten zuiden, westelijke kant 5 0 5 
* Verboden te parkeren op maandag (tijdens de wekelijkse markt) 

 
Tabel 5: Parkeercapaciteit Grote Markt11 

 

                                                            
11 PP = aantal gewone parkeerplaatsen; MM = aantal parkeerplaatsen voor minder mobielen. 
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Figuur 21: Smalle parkeerstroken 

 

 
Foto 9: Grote markt  richting P.De Colvenaerplein 

 
Foto 10: Grote Markt: zijdelings parkeren 

 

3.3.2 Administratief centrum 
In het verlengde van de Grote Markt, ten zuiden van het Pierets de Colvenaerplein, 
liggen twee parkings (Suikerkaai): een parking ter hoogte van de technische dienst 
en een parking ter hoogte van De Post. Deze parkeergelegenheden liggen op 
wandelafstand van de Grote Markt en bieden plaats aan 146 wagens. 
 

Sectie Omschrijving PP MM Totaal 

A Administratief centrum - t.h.v. technische dienst 23 0 23 

B Administratief centrum - t.h.v. De Post, oostelijke kant 31 3 34 

C Administratief centrum - t.h.v. De Post, middenplein 58 0 58 

D Administratief centrum - t.h.v. De Post, westelijke kant 31 0 31 
Tabel 6: Parkeercapaciteit administratief centrum 
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3.3.3 Busplein 
Tussen het busplein en de Eurohal ligt een ruime parking die plaats biedt aan bijna 
175 wagens. De parking is bereikbaar vanuit verschillende straten (de Marktstraat, 
de Oostkade en de Westkade) maar  toch is de sociale controle er beperkt. Het 
merendeel van de parkeerplaatsen zijn afgebakende plaatsen, maar op een deel 
van het parking ontbreekt de markering. 
 

Sectie Omschrijving PP MM Totaal 

A tussen Eurohal en Busplein     0 

A Busplein, zuidelijk gedeelte 139 2 141 

B Busplein, noordelijk gedeelte 51 0 51 
Tabel 7: Parkeercapaciteit busplein 

 

 
Foto 11: Parking Westkade-Oostkade 

3.3.4 Vredekaai 
Schuin tegenover de Grote Markt, aan de overkant van de Kanaalstraat, is de 
parking Vredekaai gelegen. Deze parking is eigendom van Waterwegen en 
Zeekanaal NV en bevindt zich vlakbij het gemeentehuis, maar ligt er relatief 
verlaten bij. Er is weinig of geen sociale controle. Voor gemotoriseerd verkeer is de 
parking toegankelijk via de Kanaalstraat en via de Vredekaai. Tijdens het 
terreinbezoek viel de zeer slechte staat van het wegdek en de belijning op. De 
parking ligt op ongeveer 350m van de Grote Markt, maar gebruikers dienen de 
Kanaalstraat over te steken. Dit kan aan het lichtengeregeld kruispunt ter hoogte 
van het gemeentehuis. De parkeercapaciteit bedraagt bijna 230 wagens. 
 

Sectie Omschrijving PP MM Totaal 

A Parking Vredekaai 229 0 229 
Tabel 8: Parkeercapaciteit Vredekaai 

 

 
Foto 12: Parking Vredekaai 
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3.3.5 Gemeentehuis 
Ook in de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis liggen behoorlijk wat 
parkeerplaatsen. Deze plaatsen liggen langs de Kanaalstraat en situeren zich dus 
vlakbij de Grote Markt. Indien men de Kanaalstraat moet oversteken, kan men dit 
doen aan het lichtengeregeld kruispunt. Alle parkeerplaatsen samengeteld is er 
plaats voor meer dan 80 wagens. 
 

Sectie Omschrijving PP MM Totaal 

A Tussen Vredekaai en inrit parking 8 0 8 

B Tussen inrit parking en Brughuizen 13 0 13 

C Voor Brughuizen 9 2 11 

D Tussen gemeentehuis en Kerkstraat 23 0 23 

E Tussen kerkstraat en Grote Markt 11 0 11 

F Tussen Grote Markt en Oostkade 10 0 10 

G Tussen Oostkade en Westkade 9 0 9 
Tabel 9: Parkeercapaciteit gemeentehuis 

 

3.3.6 Groenplein 
In het centrum van Zelzate-west ligt het Groenplein. Dit plein ligt vlakbij 
verschillende handelszaken. De parking bestaat uit een binnenplein en enkele 
omliggende parkeerplaatsen. Het binnenplein heeft slechts één inrit. Rondom het 
Groenplein geldt éénrichtingsverkeer. Er geldt vrij parkeren, behalve op de 
parkeerstrook aan de buitenkant van het plein is er blauwe zone van toepassing. In 
totaal is er plaats voor 80 wagens. 

 

Sectie Omschrijving PP H Totaal 

A Binnenplein Groenplein 63 2 65 

B Binnenplein Groenplein: speciale plaatsen 10 0 10 

C Blauwe zone aan zijkant Groenplein 14 0 14 

D Plaatsen aan zijkant Groenplein (thv apotheker) 3 0 3 
Tabel 10: Parkeercapaciteit Groenplein 

 

 
Foto 13: Groenplein 
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3.3.7 Besluit 
De voornaamste parkeerplaatsen in Zelzate-oost bevinden zich op de Grote Markt, 
langs het administratief centrum, bij het busplein, op de Vredekaai en aan het 
gemeentehuis en op het Groenplein in Zelzate-west. Deze parkings hebben een 
totale parkeercapaciteit van meer dan 1000 wagens. 
Vergeleken met het vorig mobiliteitsplan is de parkeercapaciteit nagenoeg constant 
gebleven. Enkel op het Groenplein is het aantal parkeerplaatsen duidelijk 
afgenomen. 
 

Parkeercapaciteit Mobiliteitsplan 2002 Mobiliteitsplan 2010 

Grote Markt 308 plaatsen 294 (33*) plaatsen 

Administratief centrum 161 plaatsen 146 plaatsen 

Busplein 198 plaatsen 192 plaatsen 

Vredekaai 222 plaatsen 229 plaatsen 

Gemeentehuis 70 plaatsen 85 plaatsen 

Groenplein 100 plaatsen 92 plaatsen 

Totaal 1059 plaatsen 1038 (777*) plaatsen 

Tabel 11 : Vergelijking parkeercapaciteit 

 

3.4 Parkeerbezetting 
Om de parkeerbezetting in kaart te brengen, vonden er vier terreinbezoeken 
plaats: twee op een weekdag (dinsdagvoor- en namiddag 20 april 2010), een 
telling tijdens de wekelijkse markt (maandagvoormiddag 19 april 2010) en een 
telling gedurende een zaterdagvoormiddag (24 april 2010). Tellingen in de 
voormiddag vonden plaats om 10u, de telling in de namiddag om 15u. 
 

3.4.1 Bezettingsgraad 
Op basis van de parkeerbezetting wordt de bezettingsgraad (BZG), het quotiënt 
van de parkeerbezetting op de parkeercapaciteit, berekend. Dit percentage geeft 
aan in welke mate de parkeerplaatsen gebruikt worden. Een parkeerbezetting 
kleiner dan 50% wijst op een parkeeroveraanbod; wat betekent dat de ruimte 
ingenomen door parkeerplaatsen beter anders zou benut worden. Een 
bezettingsgraad groter dan 85% wijst op parkeerzoekverkeer, want dan is het 
moeilijker om een parkeerplaats te vinden en zal verkeer rondrijden totdat er een 
plaats vrijkomt of uitwijken naar een nabijgelegen zone. Parkeerzoekverkeer geeft 
aanleiding tot fout parkeren. Idealiter is de bezettingsgraad dus 50% tot 85%. 
 
In Zelzate bedraagt de totale bezettingsgraad12 37 à 46%. Op maandag (wekelijkse 
markdag) is de parkeerbezetting beduidend hoger (51%, 58% inclusief 
foutparkeerders). Dit betekent dat er een parkeeroveraanbod is. Zelfs op maandag 
wordt slechts de helft van de parkeerplaatsen gebruikt. 
 
Op maandag is de parkeerbezetting het grootst rondom het Administratief Centrum 
(zone 2) en op het busplein (zone 3). De parkeerbezettingsgraad op het busplein, 
in de Kanaalstraat (t.h.v. het gemeentehuis) en op de Grote Markt is zelfs groter 
dan 100%, wat duidt op foutparkeerders. Op de parkings aan het Administratief 
Centrum is de bezettingsgraad groter dan 85%. Tijdens de markt ontstaat er dus 
parkeerzoekverkeer in de parkings rondom de markt.  

                                                            
12 De totale bezettingsgraad is berekend op basis van de parkeerbezetting en –capaciteit van het 
onderzoeksgebied (6 zones). 
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Tijdens een gemiddelde weekdag en op zaterdag is de parkeerbezetting opvallend 
lager. De hoogste bezetting is op de Grote Markt (zone 1). De bezettingsgraad ligt 
tussen 55% en 72%. De overige parkeerzones blijken grotendeels te veel 
parkeerplaatsen aan te bieden. De parkeerplaatsen in de Kanaalstraat worden 
enkel efficiënt benut tijdens de voormiddag op een weekdag (BZG = 55%). Voor 
het Groenplein geldt hetzelfde verhaal tijdens de namiddag op een weekdag (BZG 
= 60%). Opvallend is de zeer lage parkeerbezetting op de Vredekaai. Deze parking 
wordt nauwelijks gebruikt en de gebruikers zijn vooral vrachtwagens. 
 

 
Figuur 22: Parking Vredekaai als parking voor vrachtwagens 

 
 
 
 
 

3.4.2 Foutparkeerders 
Hoewel er meer dan genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wordt er vaak fout 
geparkeerd in Zelzate. Op weekdagen staan gemiddeld een 15-tal wagens 
verkeerd geparkeerd, op zaterdag zijn dit er een 25-tal en tijdens de wekelijkse 
markt loopt dit op tot meer dan 60 foutparkeerders, nochtans is er steeds 
voldoende parkeercapaciteit op wandelafstand. 
Fout parkeren gebeurt het vaakst op de Grote Markt vooral op de laad & los-zones 
en aan de kerk. Tijdens de wekelijkse markt parkeren ook veel wagens foutief ter 
hoogte van de Eurohal (busplein). 
 

 
Figuur 23: Fout parkeren op de laad- en loszones tijdens de markt 
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MAANDAGVOORMIDDAG DINSDAGVOORMIDDAG DINSDAGNAMIDDAG ZATERDAGVOORMIDDAG 
GEBIED CAP 

BEZ FP BZG 
BZG 

(incl. FP) 
BEZ FP BZG 

BZG 
(incl. FP) 

BEZ FP BZG 
BZG 

(incl. FP) 
BEZ FP BZG 

BZG 
(incl. FP) 

1 294 (33*) 33 13 100% 139% 202 9 69% 72% 161 11 55% 59% 202 14 69% 73% 

2 146 134 0 92% 92% 61 0 42% 42% 54 1 37% 38% 31 0 21% 21% 

3 192 187 49 97% 123% 75 4 39% 41% 50 4 26% 28% 63 12 33% 39% 

4 229 58 1 25% 26% 41 0 18% 18% 28 0 12% 12% 92 0 40% 40% 

5 85 81 5 95% 101% 47 0 55% 55% 38 1 45% 46% 32 0 38% 38% 

6 92 37 0 40% 40% 43 0 47% 47% 54 1 59% 60% 40 0 43% 43% 

Totaal 1038 (777*) 530 68 51% 58% 469 13 45% 46% 385 18 37% 39% 460 26 44% 47% 
Tabel 12: Parkeerbezettingsgraad per gebied 

 
 

 
Figuur 24: Fout parkeren aan het busplein 

3.4.3 Parkeerduur en typegebruikers 
Tijdens het terreinonderzoek werd vastgesteld dat de parkeergelegenheden in 
Zelzate door zowel kort- als langparkeerders gebruikt worden. Op eenzelfde 
moment worden de parkeerzones door verschillende doelgroepen gebruikt, zoals 
bewoners, bezoekers en woon-werkverkeer. Het parkeerregime (vrij parkeren) 
biedt hier een verklaring voor. 
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3.5 Conclusie 
Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkings in Zelzate suboptimaal gebruikt 
worden. Enerzijds is er een parkeeroveraanbod, anderzijds wordt er vaak fout 
geparkeerd. Vooral de laad- en loszones op de Grote Markt en het plein voor de 
Eurohal worden als parkeerplaatsen gebruikt, zelfs als er voldoende plaatsen 
beschikbaar zijn op wandelafstand. 
 
Bij de terreinobservatie viel ook de slechte kwaliteit van sommige parkeerplaatsen 
op. De parkeerplaatsen op de Grote Markt zijn zeer smal, waardoor de werkelijke 
capaciteit slechts 80% bedraagt van het aantal afgebakende parkeerplaatsen. Op 
het Groenplein liggen een tiental plaatsen die onbruikbaar zijn voor wagens. Deze 
parkeerplaatsen worden dan ook zelden gebruikt. (zie Foto 14) Op de parking 
Vredekaai zijn het wegdek en de markering van de parkeerplaatsen in slechte 
staat. 
 

 

Foto 14: Onbruikbare plaatsen op Groenplein  

 

Momenteel is er nergens parkeerbewegwijzering in Zelzate. Dit werkt het gebruik 
van de Grote Markt als parkeerplein in de hand. Signalisatie is nochtans een 
sturend middel binnen parkeerbeleid. 
 
Tenslotte kan het parkeerregime in Zelzate verbeterd te worden. Momenteel geldt 
er overal vrij parkeren, behalve in een deel van de Leegstraat en het Groenplein 
waar een blauwe zone van kracht is. Nochtans is het parkeerregime het middel bij 
uitstek om een gedifferentieerd parkeerbeleid uit te bouwen. 
 

 
Figuur 25: Blauwe zone aan Groenplein 
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Mogelijke maatregelen met betrekking tot parkeerbeleid zijn: 
- Invoeren van parkeerdifferentiatie 
Verschillende gebruikers hebben verschillende noden met betrekking tot parkeren. 
Zo is het aangewezen dat kortparkeerders dichter kunnen parkeren dan 
langparkeerders. Hiervoor is het noodzakelijk aan te duiden welke parking voor wie 
bestemd is en dit te sturen aan de hand van parkeerregime (en –controle) en 
parkeersignalisatie. 
- Opvoeren van parkeercontrole 
Handhaving is een essentiële sleutel bij het sturen van het autogebruik van gebruik 
van parkeerplaatsen. Foutparkeerders moeten aangepakt en beboet worden zodat 
ongewenst gedrag tegengegaan wordt en een mentaliteitswijziging zich voordoet.  
- Verbeteren kwaliteit van openbare ruimte 
Er blijkt bijna continu een parkeeroveraanbod te zijn in Zelzate. Dit wijst er op dat 
de openbare ruimte beter kan benut worden door parkeercapaciteit in te ruilen voor 
fietsenstallingen, extra ruimte voor fietsers en voetgangers, extra groen, bredere 
voetpaden, … . Deze kwaliteitsverbetering leidt tot een hogere belevingswaarde en 
een duurzamer gebruik van vervoermodi, namelijk een modal shift van 
gemotoriseerd verkeer naar duurzame vervoerwijzen.13 
 
 

                                                            
13 Een modal shift is een verschuiving in de vervoerwijzekeuze. Dit kan gebeuren naar aanleiding van 
investeringen in het fietsnetwerk, het openbaar vervoer, flankerende maatregelen, … . 
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4 Openbaar vervoer-verbinding 

Wat het openbaar vervoer (OV) betreft, is Zelzate uitsluitend aangewezen op 
busvervoer, aangezien er geen treinstation op het grondgebied of in de 
onmiddellijke omgeving is. (zie Oriëntatienota 4.2.2) 
 
Het aanbod openbaar vervoer in Zelzate is bepaald door het decreet 
basismobiliteit, waarin naargelang de ligging (grootstedelijk, stedelijk, rand- en 
kleinstedelijk gebied, buitengebied) en het tijdstip (spits- en daluren) normen 
bepaald zijn met betrekking tot de maximumafstand tot de dichtstbijzijnde halte, het 
aantal ritten per uur en de maximale wachttijd. 
 

 Weekdagen 
6-9u & 16-18u 

Weekdagen 
9-16u & 18-21u 

Weekend 
8-23u 

Maximale 
halteafstand 

Grootstedelijk 5 ritten/uur 4 ritten/uur 3 ritten/uur 500 meter 

Stedelijk 4 ritten/uur 3 ritten/uur 2 ritten/uur 500 meter 

Rand- en kleinstedelijk 3 ritten/uur 2 ritten/uur 1 rit/uur 650 meter 

Buitengebied 2 ritten/uur 1 rit/uur 1 rit/2 uur 750 meter 
Tabel 13: Normen basismobiliteit 

 
Aangezien Zelzate tot het buitengebied behoort, is het openbaar vervoeraanbod 
slechts beperkt uitgebouwd. Nochtans is Zelzate aangeduid als openbaar 
vervoerknooppunt voor de omliggende gemeenten en regio.  
De gemeente ervaart dan ook tekortkomingen met betrekking tot openbaar 
vervoer. Naar aanleiding hiervan worden de openbaar vervoer-verbindingen tussen 
Zelzate en omliggende gemeentes en binnen Zelzate (tussen Zelzate-Oost en 
Zelzate-West) onderzocht en wordt het potentieel ervan ingeschat. 

4.1 Onderzoeksvragen 
Het onderzoek naar het openbaar vervoer in Zelzate is geënt op volgende 
onderzoeksvragen: 
- Is een uitbreiding van het openbaar vervoer voor de verbinding tussen 

Zelzate-Oost en West wenselijk en haalbaar?  
- Waar is een uitbreiding van het openbaar vervoer tussen Zelzate en 

omliggende gemeentes wenselijk en haalbaar?  
 

4.2 Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek bestaat voornamelijk uit een beschrijving van het huidige aanbod en 
een inschatting van het potentieel en de haalbaarheid van OV-verbindingen binnen 
Zelzate en tussen Zelzate en omliggende gemeentes. 
 

 
Foto 15: Busstation 
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4.3 Binnen Zelzate 
De voornaamste bushalte in Zelzate-Oost is het Busstation. Aan deze halte 
stoppen alle buslijnen (behalve lijn 6 naar Terneuzen). Een van de voornaamste 
bushaltes in Zelzate-West is halte Debbautshoek. Aan deze halte stoppen alle 
lijnen (behalve lijn 49, 73 en 75).  
 
De verbinding tussen bovenstaande haltes wordt minstens door 3 ritten per uur 
aangeboden en duurt slechts enkele minuten. Rekening houdend met de beperkte 
afstand tussen deze haltes (1,5km van Groenplein naar busstation) kan dit als 
voldoende beschouwd worden. Natuurlijk speelt de problematiek van de brug hier 
een rol: indien de brug openstaat, wordt de reistijd gevoelig verhoogd. 
 

 Ochtendspits Dal Avondspits 

Van Zelzate-oost naar west 7 ritten/uur 3 ritten/uur 4 ritten/uur 

Van Zelzate- west naar oost  7 ritten/uur 3 ritten/uur 6 ritten/uur 
Tabel 14: Frequentie bussen van Zelzate-oost naar west 

 
Andere belangrijke locaties (Groenplein, medisch centrum) en zones (Klein 
Rusland, De Katte, Molenstukken, …) in Zelzate zijn minder goed (of zelfs niet) 
bereikbaar met het openbaar vervoer omdat er geen bushalte is in de onmiddellijke 
omgeving, omdat er geen traject langs die locatie of zone ligt, wegens lange 
wandelafstanden of omwille van lange wachttijden bij overstappen. 
 
Voor OV-verbindingen waar minder vraag naar is, kan de belbus ingezet worden. 
In Zelzate is dit belbus 75. Deze is afgestemd op Oostakker, maar zorgt enkel voor 
een basisbediening voor Zelzate-Oost. Zelzate-West behoort tot geen enkel 
belbusgebied. Hierdoor kan men slecht beperkt beroep doen op de belbus voor 
interne verplaatsingen. 
 

4.4 Tussen Zelzate en omliggende gemeentes 
Er is er een rechtstreekse verbinding vanuit Zelzate naar Lokeren (via Moerbeke), 
naar Gent (via Evergem of Oostakker), naar Eeklo (via Assenede of Ertvelde) en 
tijdens de week en op zaterdag is er ook een busverbinding met Terneuzen 
(Nederland). 
 

Frequentie  Lijn Omschrijving 

Spits Dal 

6 Terneuzen – Sluiskil -– Zelzate 1 per uur 1 per uur 

49 Lokeren– Moerbeke - Zelzate 2 à 4 per uur 1 per uur 

55 Gent – Zelzate 2 à 4 per uur 1 per uur 

55S Gent – Zelzate (Sneldienst) 5 per dag 

73 Gent – Oostakker –Zelzate 7 à 8 per dag 

75 Belbus Oostakker Op aanvraag 

96 Eeklo – Assenede –Zelzate 1 à 3 per uur 1 per uur 

97 Eeklo – Ertvelde - Zelzate 12 per dag 
Tabel 15 : Overzicht buslijnen 

 
De dienstregeling en het traject van de buslijnen is vooral afgestemd op woon-
schoolverkeer. De reistijd naar de voornaamste omliggende gemeentes varieert 
naargelang de afstand en de directheid van de verbinding. Twee verbindingen zijn 
alvast voor verbetering vatbaar: de verbinding met Gent en de verbinding met 
Terneuzen. 
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Bestemming Reistijd 

Assenede  13min 

Eeklo  31min 

Ertvelde  13 of 17min 

Gent minimum 34 of 42min 

Lokeren 41min 

Moerbeke 26min 

Oostakker 23min 

Sluiskil 18min 

Terneuzen 27min (niet op zondag) 
Tabel 16: Reistijd omliggende gemeentes 

 

4.4.1 Tussen Zelzate en Gent 
De gemeente gaf in het verleden reeds aan een snelle openbaar vervoerverbinding 
van en naar Gent te missen. Tot op heden ontbreekt deze verbinding nog steeds. 
De reistijd met het openbaar vervoer tussen Zelzate en Gent bedraagt minimum 
34minuten afhankelijk van de precieze herkomst of bestemming: 
 

Bestemming Reistijd 

Sint-Jacobs 34 of 42min  

Zuid 38 of 50min 

Sint-Pieters 47 of 60min 

Tabel 17: Reistijd verschillende bestemmingen in Gent 

 
Nochtans blijkt er een groot potentieel te zijn voor deze verbinding. (Onderzoek 
‘Potentieel Innovatieve Vervoerssystemen Haven Gent-Oost’, 2008, in opdracht 
van de Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) 
 
Woon-werkverkeer 
Het grootste potentieel tussen Zelzate en Gent zit waarschijnlijk in woon-
werkverkeer. Volgens het Departement Werk en Sociale Economie (2007) 
pendelen er dagelijks 3431 wagens van Zelzate naar omliggende gemeentes14. 
Men kan ervan uitgaan dat een groot deel van deze pendelaars naar of via Gent 
pendelen. 
 
De gemeente Zelzate wordt via de R4-oost en R4-west langs beide kanten van het 
kanaal verbonden met Gent en de Gentse Haven. Wanneer een OV-verbinding 
zou aangeboden worden via de Gentse Haven, neemt het potentieel sterk toe. 
Deze verbinding zou immers zowel door werknemers van de Gentse Haven 
woonachting in Zelzate, als deze woonachtig in Gent gebruikt kunnen worden. 
Deze verbinding wordt momenteel met het openbaar (bus)vervoer aangeboden: in 
het westen rijden lijn 55 en 55S en in het oosten rijden lijn 73 en de belbus 75. De 
kwaliteit van deze reguliere busverbindingen is zowel qua reistijd als qua 
dienstregeling niet goed. De dienstregelingen houden immers weinig rekening met 
de begin- en einduren van de bedrijven in de Gentse haven. 
Het merendeel van de tewerkstelling (ongeveer 21.000 arbeidsplaatsen) in de 
Gentse Haven situeert zich tussen Zelzate en Gent, aan de oostelijke kant van het 
Kanaal Gent-Terneuzen. De grootste werkgevers zijn Arcelor Mittal (5500 
werknemers), Volvo Cars (4000 werknemers) en bedrijven geconcentreerd in het 
Skaldenpark. (Zie Figuur 26) 
 

                                                            
14 Dagelijks pendelen er 2516 wagens naar Zelzate. Er werken 957 Zelzatenaren in Zelzate. 
(Departement Werk en Sociale Economie, 2007) 
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Reeds enkele jaren leeft het idee of het toelaten van personenvervoer op de 
goederenspoorlijnen tegemoet kan komen aan deze vervoervraag. Langs beide 
oevers van het kanaal lopen er immers goederenspoorlijnen van Zelzate via de 
Gentse Haven naar Gent: spoorlijnen 204 en 55. De NMBS zou een studie 
uitgevoerd hebben om dit potentieel aan te duiden. De resultaten van deze studie 
konden echter niet beschikbaar gesteld worden. 
 

 
Figuur 26: Gentse Haven (oostkant) 
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Foto 16: Spoorlijn 55 richting Nederland 

 
Foto 17: Spoorlijn 204 richting Gent 

Verder kunnen volgende aanbevelingen gedaan worden betreffende een (nieuwe) 
openbaar vervoer-verbinding tussen Zelzate en Gent: 

- Het is belangrijk dat het over een hoogwaardige OV-verbinding gaat tussen 
Zelzate, de Gentse Haven en Gent. Indien er een spoorverbinding komt, dient 
dit er één te zijn met materieel dat snel optrekt en afremt, met een hoog 
comfortniveau en met de mogelijkheid om fietsen mee te nemen. Dat laatste 
faciliteert het voor- en natransport en vergroot de invloedsfeer van de 
spoorlijn. 

- De dienstregeling van de OV-verbinding moet afgestemd worden op de 
dienstregeling van de treinen in Gent, zodat het potentieel gemaximaliseerd 
wordt. 

- Daarnaast dient de dienstregeling – indien mogelijk - aangepast te worden 
aan het profiel van de werknemers in de Haven van Gent (m.n. de ploeguren). 

- Op korte termijn kan worden onderzocht in welke mate alternatieve, 
realiseerbare oplossingen (vb. Max Mobiel) mogelijk en zinvol zijn. Om een 
antwoord te bieden aan het gebrekkige aanbod in de Haven rijdt sinds 2005 
een pendeldienst verzorgd door Max Mobiel vanaf het station Gent Dampoort.  

 
Woon-schoolverkeer 
De verbinding zou ook een oplossing kunnen bieden voor de pendelstudenten naar 
Gent. Vaak beschikken zij over een eigen wagen zodat het huidige openbaar 
vervoer geen concurrentieel alternatief biedt., Als de nieuwe verbinding voldoende 
snel en kwalitatief is, stappen zijn mogelijks over. 
 
Woon-winkelverkeer 
In 2008 waren er in Zelzate 5382 huishoudens Een deel van deze huishoudens 
gaat af en toe naar Gent voor bepaalde winkelactiviteiten. Zij zouden eveneens 
van de nieuwe verbinding gebruik kunnen maken. 
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Bovenstaande trends zullen versterkt worden doorheen de tijd. Door een 
kwalitatieve OV-verbinding zal Zelzate immers aantrekkelijker worden als 
woongemeente voor werknemers in de Haven of in Gent. Tegelijk versterkt het de 
aantrekkingskracht van Zelzate zelf als werk- en winkelgemeente. 
 

4.4.2 Tussen Zelzate en Terneuzen 
Tussen Terneuzen en Zelzate bestaat er wel een snelle openbaar vervoer-
verbinding, maar toch gaat ook deze gepaard met enkele problemen: 
- Haltes van de Vlaamse en Nederlandse bussen zijn niet afgestemd op elkaar. 
Lijn 6 naar Terneuzen stopt enkel in Zelzate-west aan halte Debbautshoek. Het 
busstation, de plaats waar alle bussen passeren, ligt echter in Zelzate-oost. 
Overstappen tussen een Vlaamse bus en de Nederlandse lijn is dus zo goed als 
onmogelijk, aangezien de wandelafstand 1,5km bedraagt. 
In het kader van Project Gentse Kanaalzone zal er in 2011 een studie gedaan 
worden over het afstemmen van de Nederlandse en Vlaamse bussen qua 
haltering, tarifering en promotie. Tevens zal de behoefte met betrekking tot het 
woon-werkverkeer verder onderzocht worden. 
- Dienstregeling van de bussen is niet afgestemd op elkaar. 
De dienstregeling van de Vlaamse en de Nederlandse bussen zijn niet afgestemd 
op elkaar, waardoor lange wachttijden ontstaan. 
- Op zondag is er geen OV-verbinding van Zelzate naar Terneuzen. 
Op Zondag is er een verbinding tussen Gent en Goes via Terneuzen (lijn 20, 
Connexion). Deze bussen rijden elke twee uur via de Traktaatweg (Zelzate-Oost) 
naar Terneuzen, maar halteren niet in Zelzate. 

 
Foto 18: Lijn 6 Zelzate - Terneuzen (Veolia) 

Deze verbinding is vooral gericht op woon-recreatie en woon-winkelverkeer. Het 
potentieel is echter lager dan bij de verbinding naar Gent.  
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4.5 Conclusie 
Er is reeds lange tijd en vanuit verschillende partijen vraag naar een hoogwaardige 
openbaar vervoer-verbinding tussen Zelzate en Gent via de Gentse Haven; Hierbij 
is het belangrijk dat de kwaliteit van deze verbinding maximaal is. Het potentieel 
werd reeds meermaals aangeduid. Bovendien is er ook een verdoken vraag. Deze 
vraag blijkt op het eerste zicht onzichtbaar of onbestaand en komt pas tot uiting als 
er een (minimum)aanbod is. 
Daarnaast blijkt de verbinding tussen Zelzate en Terneuzen enkele missing links te 
vertonen. 
Tenslotte werd vastgesteld dat het wachtcomfort in het busstation matig tot zeer 
zwak scoort. Dit dient dringend aangepakt te worden. 
 

 
Foto 19: Wachtaccommodatie Busstation 

 



 

Mobiliteitsplan Zelzate – Onderzoeksrapport 49 

 

5 Fietsnetwerk 

De fiets is het duurzame vervoermiddel bij uitstek en dient een hoofdrol te spelen 
binnen een duurzaam mobiliteitsbeleid. Voor de meeste verplaatsingen beschikt de 
fiets nog over een ruim potentieel: in het toeristisch-recreatieve verkeer, om te 
winkelen, om naar het werk te gaan en om naar school te gaan. Voor korte ritten 
en voor- en natransport is de fiets meestal het beste alternatief. De fiets is een 
ideaal vervoermiddel op relatief korte afstand: tot 5 km, voor gemotiveerde fietsers 
eventueel tot 10 km. Het succes van de fiets als alternatief voor de auto hangt dan 
in de eerste plaats af van een duurzaam ruimtelijk beleid. 
 
Een fietsvriendelijk beleid heeft als doel het gebruik van de fiets te bevorderen en 
tegelijk de veiligheid en aantrekkelijkheid van het fietsgebruik te vergroten. Een 
noodzakelijke randvoorwaarde is dat de fietser beschikt over kwalitatieve 
fietsvoorzieningen. Als de aangeboden fietsinfrastructuur aan bepaalde 
kwaliteitseisen voldoet, kan dit naast een verhoogde verkeersveiligheid ook leiden 
tot een beïnvloeding op de vervoerswijze, m.a.w. zodat ook een deel van de 
automobilisten hun voertuig inruilen voor de fiets. Een fietsvriendelijk beleid moet 
beantwoorden aan volgende doelstellingen:15 de overstap van auto naar fiets 
stimuleren, de verkeersveiligheid voor fietsers bevorderen, diefstalpreventie en 
uitbreiding van de fietsparkeervoorzieningen en het fietsgebruik promoten via 
communicatie. 
 
Op elk beleidsniveau bestaan er beleidsinstrumenten voor de realisatie van 
fietsvoorzieningen. 

                                                            
15 Vademecum fietsvoorzieningen (2005) 

Via het mobiliteitsconvenantsbeleid biedt de Vlaamse overheid een kader voor de 
realisatie van een hele reeks fietsvoorzieningen. Daarnaast voorziet de Vlaamse 
overheid per jaar een budget voor de realisatie en het onderhoud van fietspaden. 
 

Modules rechtstreeks van toepassing voor de aanleg van fietsvoorzieningen 

Module 11 De aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen 
Module 12 De aanleg van nieuwe, afzonderlijk liggende verbindende fietspaden langs 

gemeente- of provinciewegen 

Module 13 De subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen 

Modules waarvan de aanleg van fietsvoorzieningen een onderdeel vormt  

Module 3 De herinrichting van doortochten 

Module 10 De subsidiëring van de herinrichting van schoolomgevingen 
Module 16 De herinrichting van wegvakken die niet als doortocht kunnen beschouwd 

worden 

Module 18 De herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen buiten de 
bebouwde kom 

Module 19 De opmaak van de streefbeeldstudies voor gewestwegen 

Tabel 18: Modules m.b.t. fietsbeleid 

 
Op provinciaal niveau is er het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), 
een netwerk, uitgetekend door de provincie in opdracht van het Vlaamse Gewest, 
dat kernen en attractiepolen met functionele fietsvoorzieningen verbindt (in eerste 
instantie bestemd voor de afwikkeling van woon-werk-, woon-school- of woon-
winkelverkeer). Het netwerk werd opgesteld vanuit de basisfilosofie dat fietsen 
‘aantrekkelijk’ zou moeten zijn en dat fietsen ook op een ‘veilige’ manier moet 
kunnen gebeuren. Daarom worden bij de realisatie van het netwerk hoge eisen 
gesteld, voornamelijk met betrekking tot de breedte en het type van de fietspaden. 
Bij de realisatie van deze netwerken op het terrein zijn de provincies aangeduid als 
coördinator, stimulator en kwaliteitsbewaker om alle plannen op elkaar af te 
stemmen en de uitbouw van het fietsroutenetwerk efficiënt te laten verlopen. Het 
operationele fietsbeleid ligt dus hoofdzakelijk op het niveau van de provincies.  
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Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verfijning van de provinciale 
fietsroutenetwerken tot een fijnmazig gemeentelijk fietsroutenetwerk. 
Beleidsinstrumenten om dit fietsroutenetwerk te realiseren zijn o.a. de 
verschillende modules van het mobiliteitsconvenant en de provinciale subsidiëring.  
 
Gezien de compactheid van Zelzate en de herkomstpolen (woningen) en 
bestemmingen (scholen, winkels, bedrijventerreinen, …) in Zelzate is er voor 
interne verplaatsingen een belangrijk potentieel weggelegd voor de fiets. 
 
In het nieuwe mobiliteitsplan van Zelzate worden dan ook volgende doelstellingen 
met betrekking tot fietsbeleid geformuleerd: 

Het realiseren van een verschuiving van de vervoerswijzekeuze voor 
verplaatsingen binnen Zelzate naar te voet gaan en fietsen en dit door het 
aanbieden van een coherente en gebiedsdekkende fiets- en 
voetgangersinfrastructuur. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar de verbinding 
tussen de westelijke en de oostelijke oever. 

 De verbinding naar het centrum per fiets of te voet moet in tijd en waar mogelijk 
in afstand korter zijn dan de verplaatsing met auto. 
 
Het realiseren van een verschuiving van de vervoerswijzekeuze voor 
verplaatsingen van en naar de regio rond Zelzate naar openbaar vervoer en de 
fiets. Een kwaliteitsslag op het vlak van openbaar vervoer moet het aandeel ervan 
in het woon-werk en in het woon-schoolverkeer doen toenemen. Voor de fiets gaat 
aandacht naar gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur, geënt op 
bovenlokale netwerken (bv. BFF, …).  

 Vanuit de omliggende gemeenten moet er een veilige en snelle fietsverbinding 
aanwezig zijn. Alle fietsroutes langs primaire of secundaire wegen moeten daar 
uitgerust zijn met een vrijliggend fietspad. 
 

Het optimaliseren van de multimodale bereikbaarheid van het handels- en horeca-
apparaat in de kern, oa. door een aandacht voor voetgangersinfrastructuur, 
fietsenstallingen en een sturend parkeerbeleid. 

 De hiaten in voetgangers- en fietsnetwerk worden in kaart gebracht en er wordt 
een actieprogramma voor opgesteld. 

 
De aanwezigheid van het kanaal en de problematiek omtrent de brug kunnen het 
fietsgebruik afremmen. Ook de intensiteiten en de grote hoeveelheid vrachtverkeer 
op het omliggend wegennet hebben een negatieve invloed op het fietspotentieel in 
Zelzate. Naar aanleiding hiervan bleek het relevant te onderzoeken hoe het 
fietsnetwerk geoptimaliseerd kan worden, zodat het fietsen maximaal wordt 
aangemoedigd.  
 

5.1 Onderzoeksvragen 
Bij dit onderzoek stonden volgende vragen voorop: 
- Waar is de kwaliteit van de fietsinfrastructuur? 
- Waar is de kwaliteit van de fietsaccommodatie?  
- Waar is de kwaliteit van het flankerend beleid m.b.t. fietsen?  
 

5.2 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek ter optimalisatie van het fietsnetwerk is gebaseerd op een evaluatie 
van het fietsnetwerk. Deze evaluatie wordt hoofdzakelijk door middel van 
terreinbezoeken uitgevoerd en bestaat uit volgende deelonderzoeken: 
- Een kwaliteitstoets van de fietsinfrastructuur 
De voornaamste lokale fietsroutes worden bezocht en geëvalueerd aan de hand 
van verschillende criteria. 
- Een kwaliteitstoets van de fietsaccommodatie 
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De fietsvoorzieningen aan de voornaamste attractiepolen worden geëvalueerd.  
- Een kwaliteitstoets van het flankerend beleid m.b.t. fietsverkeer 
In een integraal fietsbeleid worden flankerende maatregelen opgezet om mensen 
ertoe aan te zetten de fiets te gebruiken. Dit betekent dat onder meer 
communicatie, campagnes, sensibiliseringsacties en bewegwijzering het fietsbeleid 
dienen te ondersteunen. Gezien het belang van flankerend beleid voor alle 
onderdelen van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden communicatie, 
campagnes en sensibiliseringsacties behandeld in een apart hoofdstuk (zie 
hoofdstuk 6) en wordt flankerend beleid verder uitgewerkt in de volgende fase, 
namelijk bij de opbouw van het beleidsplan. 
 

5.3 Lokale fietsroutes 
Om een kwaliteitstoets op te stellen van de fietsinfrastructuur in Zelzate dienen in 
de eerste plaats de voornaamste (bovenlokale en lokale) fietsroutes zijn in Zelzate 
aangeduid te worden. 
  

5.3.1 Fietsroutes 
Gebaseerd op de provinciale fietsnetwerken en de ligging van de belangrijkste 
herkomsten en bestemmingen, worden volgende routes onderzocht: (zie Kaart 6) 

a. Akker 
b. Assenedesteenweg Noord (N436)  
c. Assenedesteenweg Zuid 
d. Beneluxlaan (N474) 
e. Broeder Leopoldstraat 
f. Burgemeester Jos Chalmetlaan 
g. De Keyserstraat 
h. Denderdreve 
i. Emiel Caluslaan 
j. Europaparijslaan 
k. Franz Wittoucklaan 
l. Gebroeders Naudtslaan (N449) 
m. Groene Briel 
n. Groenplein 
o. Groenstraat 
p. Grote Markt 
q. Havenlaan 
r. Hoogbouwplein 
s. Kanaalstraat (R4) 
t. Karnemelkstraat 
u. Karel Waegenaerstraat 
v. Kerkstraat 

w. Koning Albertlaan 
x. Koningin Astridlaan 
y. Landstraat 
z. Leegstraat 
aa. Marktstraat 
bb. Pad in Warandepark 
cc. Pad aan Denderdreve 
dd. Pad langs E34 (t.h.v. Naudtslaan) 
ee. Parallelweg langs oprit E34 
ff. Patronagestraat 
gg. Pr. J.F. Kennedylaan (R4-oost) 
hh. Rijkswachtlaan 
ii. Sint-Stevenstraat 
jj. Stationsstraat 
kk. Traktaatweg (N423) 
ll. Tunnellaan 

mm. Tweede Gidsenlaan 
nn. Veldbrugstraat 
oo. Victor Huylebroeckstraat 
pp. Wachtebekestraat Noord 
qq. Wachtebekestraat Zuid 
rr. Westkade 
ss. Winkelstraat 

Tabel 19: Voornaamste fietsroutes 
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5.3.2 Kwaliteitscriteria 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte reeds een inventarisatie van de 
fietsinfrastructuur op sommige wegen, namelijk met betrekking tot het type 
fietspad, het type wegdek en eventuele schadeverschijnselen16. De klemtoon ligt 
hierbij dus vooral op de staat van de fietsinfrastructuur. 
 

 
Figuur 27 : Staat wegdek van fietspaden 

 
De provincie Oost-Vlaanderen evalueerde de voornaamste fietsroutes in het kader 
van de schoolroutekaart (zie 6.3.2). De nadruk ligt hierbij meer op hoe veilig de 
fietsroutes zijn. 

                                                            
16 Schadeverschijnselen kunnen bestaan uit lokale onvlakheden (vb. opstuwing van de verharding 
door boomwortels, putten en verzakkingen), globale onvlakheden (vb. kasseiverhardingen), langse 
gebreken (vb. openstaande langsvoegen, langsscheuren), belemmerde waterafvoer (vb. als gevolg 
van onvoldoende dwars- of langshelling), overgroeiing (vb. als takken of struiken de vrije ruimte voor 
de fietser beperken) of obstakel die zich op of aan de rand van een fietspad bevinden (vb. 
verkeersborden, kasten van nutsmaatschappijen). 

De kwaliteit van een fietsroute omvat echter meer dan de staat van het wegdek en 
de veiligheid van de route. Als gevolg hiervan bleek het relevant een meer 
integrale kwaliteitstoets te ontwikkelen met meer kwalitatieve criteria. De eisen en 
wensen van fietsers ten aanzien van een fietsnetwerk en fietsverbindingen kunnen 
gebundeld worden in vijf hoofdeisen.17  
 

Samenhang De fietsverbindingen vormen een samenhangend netwerk en 
sluiten aan op de herkomsten en bestemmingen van fietsers. 

Directheid De fietsverbinding biedt de fietser een zo direct mogelijke route 
zodat omrijden tot een minimum beperkt blijft. 

Aantrekkelijkheid De vormgeving en inpassing van de fietsinfrastructuur maken 
fietsen aantrekkelijk. 

Veiligheid De veiligheid van fietsers op de fietsinfrastructuur is gewaarborgd. 

Comfort De fietsinfrastructuur maakt een vlotte en comfortabele 
doorstroming mogelijk voor fietsverkeer. 

Figuur 28: Hoofdeisen fietsnetwerk 

 
De kwaliteit van fietsroutes kan afgetoetst worden aan de hand van deze 
hoofdeisen. Samenhang en directheid kunnen geanalyseerd worden in functie van 
de locatie van de voornaamste herkomsten en bestemmingen, de aanwezige 
doorsteken, … . Aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort kunnen via enkele 
parameters afgetoetst worden. Verkeersveiligheid wordt bovendien afgeleid van de 
ongevallencijfers (zie Hoofdstuk 7). 
 

                                                            
17 Bron: ASVV 2004 – Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, CROW 
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Figuur 29: Checklist kwaliteit van fietsvoorzieningen18 

 

5.3.3 Resultaten 
Vervolgens kunnen de resultaten op de verschillende criteria weergegeven worden 
per fietsroute. 
 
Pr. J. F. Kennedylaan (R4-oost) 

 Aantrekkelijkheid 

 Primaire weg: deels type I, deels type II 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 90cm 
 Oversteekbaarheid: goed aan verkeerslichten, anders zeer moeilijk en 

gevaarlijk 

                                                            
18 Bronnen: Vademecum fietsvoorzieningen, 2008 
    ASVV 2004 – Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, CROW 
    Handleiding visuele inspectie van gebreken van fietspaden, Agentschap Wegen en Verkeer, 2008 

 Snelheidsregime: 90 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Soms afscherming door parkeerstrook 
 Accentuering: belijning 
 Kruispuntenregeling: voorrang voor R4, VRI 
 Sociale veiligheid: goed (open) 

 Comfort 

 Verharding: asfalt en beton 
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting wind (zeer open) 

 
Foto 20 : Zelzate-Oost (noordelijk gedeelte) 
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Traktaatweg (N423) 
 Aantrekkelijkheid 

 Primaire weg type I 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 90cm 
 Oversteekbaarheid: zeer moeilijk en gevaarlijk 
 Snelheidsregime: 70 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Soms afscherming door een gearceerde strook 
 Accentuering: belijning 
 Kruispuntenregeling: voorrang voor Traktaatweg, VRI 
 Sociale veiligheid: matig (open, maar geen bebouwing) 

 Comfort 

 Verharding: asfalt  
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting wind (zeer open) 

 
Foto 21: Traktaatweg (N423) 

 
Gebroeders Naudtslaan (N449) 

 Aantrekkelijkheid 

 Secundaire weg type II 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 90cm 
 Oversteekbaarheid: moeilijk door hoge snelheid en bocht 
 Snelheidsregime: 70 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen afscherming  
 Accentuering: belijning en soms ander materiaal 
 Kruispuntenregeling: voorrang voor Naudtslaan, VRI aan R4-oost 
 Sociale veiligheid: goed (open) 
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 Comfort 

 Verharding: asfalt en beton 
 Schadeverschijnselen (oneffenheden, steentjes) 
 Geen beschutting wind (zeer open) 

 

 
Foto 22: Gebroeders Naudtslaan (N449)  

 

Beneluxlaan (N474) 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad. 
 Breedte: 80cm 
 Oversteekbaarheid: gevaarlijk door snelheden, maar nauwelijks vraag 

naar gezien er geen voorzieningen langs deze weg liggen 
 Snelheidsregime: 70 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen afscherming  
 Accentuering: belijning en ander materiaal 
 Kruispuntenregeling: combinatie VRI en ongelijkvloerse kruising (viaduct) 

aan Kanaalstraat; gelijkvloerse kruising aan Klein-Rusland 
 Sociale veiligheid: zeer slecht (geen bebouwing) 

 Comfort 
 Verharding: betonplaten 
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting wind (zeer open) 
 Hoogteverschil aan viaduct 

 

 
Foto 23: Beneluxlaan (N474) 
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Kanaalstraat (R4) 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 
 Aanliggend, soms verhoogd fietspad; geen tweerichtingsfietspad. 
 Breedte:varieert (1m40 tot 1m80) 
 Oversteekbaarheid: VRI aan Grote Markt; zeer moeilijk (gevaarlijk) tot 

onmogelijk door hoge snelheden, intensiteiten en zwaar verkeer 
 Snelheidsregime: 50km/u, 70km/u en 90 km/u 
 Snelheidsremmende maatregel: poorteffect (door terugbrengen naar 1 

rijstrook per richting) 
 Bewegwijzering: knooppuntenroutenetwerk 

 Veiligheid 
 Soms afscherming door parkeerstrook 
 Accentuering: belijning, soms andere kleur en/of materiaal 
 Extra verlichting aan voetgangers- en fietsoversteken aan K. Albertlaan 
 Kruispuntenregeling: Kanaalstraat heeft voorrang, soms 

verkeerslichtingen, ongelijkvloerse kruising (brug) aan kanaal 
 Sociale veiligheid: Goed (Grote Markt), matig (brug) tot slecht (Zelzate-

Oost en West)) 

 Comfort 

 Verharding: Asfalt, betonplaten en tegels  
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting wind (zeer open) 
 Hoogteverschil aan brug 

 
Foto 24: Kanaalstraat ter hoogte van de Grote Markt 

 

 
Foto 25: Kanaalstraat op de brug 
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Foto 26: Kanaalstraat (west) 

 

Rijkswachtlaan 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - gebiedsontsluiting 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad. 
 Breedte: 1,00m 
 Oversteekbaarheid: gevaarlijk (hoge snelheden en bocht) 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Accentuering: belijning 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts (verwarrend door doorlopende 

fietsmarkering) 
 Sociale veiligheid: goed (veel verkeer en open) 

 Comfort 

 Verharding: asfalt  
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting wind (zeer open) 

 
Foto 27: Rijkswachtlaan 

 
Burg. J. Chalmetlaan 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - gebiedsontsluiting 
 Een vrijliggend fietspad aan de ene kant, een verhoogd aanliggend 

fietspad aan de andere kant, geen tweerichtingsfietspaden 
 Breedte:1m20 
 Oversteekbaarheid: moeilijk (geparkeerde wagens) 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 
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 Veiligheid 

 Afscherming door parkeerstrook (1 kant) 
 Accentuering: belijning en andere kleur 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts; rotonde aan Wachtebekestraat 
 Sociale veiligheid: zeer goed (veel verkeer, bebouwing en handelszaken) 

 Comfort 

 Verharding: betonstraatstenen 
 Geen schadeverschijnselen 
 Weinig beschutting wind (relatief open) 

 

 
Foto 28: Burgemeester Jos Chalmetlaan 

 
Leegstraat West 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 

 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: zeer goed (veel woningen) 

 Comfort 

 Verharding:asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting wind (gesloten en halfopen bebouwing) 

 

 
Foto 29: Leegstraat West 
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Westkade 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: minder (t.h.v. busplein en park) tot goed (t.h.v. 

busplein) 
 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Hier en daar schadeverschijnselen (putten in wegdek) 
 Geen beschutting wind (open busplein) 

 
Foto 30: Westkade 

 
Grote Markt 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer, eenrichtingsverkeer voor auto’s en fietsers 
 Oversteekbaarheid: goed (lage snelheden) tot minder goed 

(aanwezigheid voetgangers en beperkte zichtbaarheid door geparkeerde 
voertuigen) 

 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: zeer goed (veel handelszaken) 
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 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Weinig beschutting wind (open plein) 

 

 
Foto 31: Grote Markt 

Opmerkingen: Vaak houden fietsers het autoverkeer op, waardoor ze uitwijken 
naar het voetpad of de laad-en loszones. Aan de kerk zijn er fietsdoorsteken.  
 
Assenedesteenweg Noord (N436) 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 80cm 

 Oversteekbaarheid: gevaarlijk door snelheid en beperkte zichtbaarheid 
(bocht) 

 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Accentuering: belijning en ander materiaa 
 Kruispuntenregeling: voorrang voor Assendesteenweg 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 
 Verharding: beton en asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Nauwelijks beschutting (open bebouwing) 

 

 
Foto 32: Assenedesteenweg Noord  
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Assenedesteenweg Zuid 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 
 Gemengd verkeer; deels fietssuggestiestroken 
 Breedte: 1,00m 
 Oversteekbaarheid: beperkt door bocht 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Accentuering: fietssuggestiestrook, gele strook (50cm) en stootbanden 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: beton en asfalt 
 Hier en daar schadeverschijnselen (openstaande voegen) 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 
Foto 33: Assendesteenweg Zuid 

 
Tweede Gidsenlaan 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type I 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: zeer goed, maar nauwelijks vraag naar gezien er 

slechts enkele woningen langs deze weg liggen 
 Snelheidsregime: 50 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: asverschuiving, geparkeerde wagens 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: beperkt (relatief verlaten) 
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 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting (zeer open t.h.v. kanaal) 

 
Foto 34: Tweede Gidsenlaan 

 
Groenplein 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: niet goed, niet slecht (fietsers kunnen wegen 

makkelijk oversteken, maar plein niet wegens trappen) 
 Snelheidsregime: 30 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: asfalt, visgraattegels 
 Geen schadeverschijnselen 
 Weinig beschutting (relatief open) 

 

 
Foto 35: Groenplein 

Opmerking: Voor fietsers geldt eveneens eenrichtingsverkeer. Fietsers kunnen het 
plein oversteken (trappen). 
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De Keyserstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - wijkontsluiting 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: betonplaten 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 
Foto 36: De Keyserstraat 

 
Europaparijslaan 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - wijkontsluiting 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 
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 Comfort 

 Verharding: betonplaten 
 Schadeverschijnselen: oneffenheden en openstaande voegen 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 
Foto 37: Europaparijslaan 

 
Wachtebekestraat Zuid 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - gebiedsontsluiting 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen accentuering 

 Kruispuntenregeling: rotonde 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 
Foto 38: Wachtebekestraat Zuid 

 
Wachtebekestraat Noord 

 Aantrekkelijkheid 
 Lokale weg type II - gebiedsontsluiting 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 
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 Veiligheid 

 Geen accentuering 
 Kruispuntenregeling: rotonde (Rijkswachtlaan); voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 

 
Foto 39: Wachtebekestraat Noord 

 
Groenstraat 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - wijkontsluiting 
 Gemengd verkeer 

 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: plateaus 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (gesloten bebouwing, maar open aan kanaal en 

busplein) 

 
Foto 40: Groenstraat 
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Franz Wittoucklaan 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - gebiedsontsluiting 
 Gemengd verkeer 
 Eenrichtingsverkeer voor auto’s 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 
 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting door gesloten bebouwing 

 
Foto 41: Franz Wittoucklaan 

Kerkstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Eenrichtingsverkeer voor auto’s 
 Oversteekbaarheid: minder goed door geparkeerde wagens 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts, voorrang voor Kanaalstraat 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting door gesloten bebouwing 

 
Opmerking: Vlak voor het kruispunt met de Kanaalstraat is er een verbod voor 
fietsers en bromfietsers. Via deze manier wil men langzame weggebruikers de 
Kanaalstraat laten oversteken via de beveiligde oversteek ter hoogte van de Grote 
Markt. Dit verbod wordt vaak genegeerd. 
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Foto 42: Kerkstraat 

 

 
Foto 43: Verbod aan Kerkstraat (t.h.v. Kanaalstraat) 

Broeder Leopoldstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - gebiedsontsluiting 
 Aanliggend niet verhoogd fietspad, geen tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 1m 
 Oversteekbaarheid: goed (weinig verkeer) tot minder (bochten) 
 Snelheidsregime: 50km/u en 90km/u, geen snelheidsremmende 

maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Accentuering: belijning 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts  
 Sociale veiligheid: minder (afgelegen) 

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Schadeverschijnselen (putten) 
 Beperkte beschutting (relatief open; bomen) 
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Foto 44: Broeder Leopoldstraat 

 
Winkelstraat 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 90km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Accentuering: andere straatstenen (strook van 60cm) 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts  
 Sociale veiligheid: minder (afgelegen) 

 Comfort 

 Verharding: straatstenen 

 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (relatief open; bomen) 

 
Foto 45: Winkelstraat 

 
Parallelweg langs oprit E34 

 Aantrekkelijkheid 
 Private weg 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: zeer goed, maar nauwelijks vraag naar gezien er 

geen voorzieningen langs deze weg liggen 
 Geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Geen verlichting  
 Kruispuntenregeling: voorrang voor parallelweg en voor oprit E34 
 Sociale veiligheid: goed (open) 
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 Comfort 

 Verharding: asfalt en beton  
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting (zeer open) 

 

 
Foto 46: Parallelweg langs oprit E34 (N449 west) 

De oprit is een autoweg en dus verboden voor voetgangers en fietsers. Langzame 
weggebruikers kunnen de parallelweg enkel bereiken via een onverharde strook 
vanaf de Broeder Leopoldlaan. 
 

 
Foto 47: Parallelweg langs oprit E34 (N449 west) 

 
Pad langs E34 (ter hoogte van Gebr. Naudtslaan) 

 Aantrekkelijkheid 

 Private weg 
 Weg in vrije bedding voorbehouden voor langzame weggebruikers, 

tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 90cm 
 Oversteekbaarheid: enkel mogelijk via de Gebroeders Naudtslaan of via 

de verkeerslichten aan het kruispunt R4-oost x oprit E34 richting Knokke 
 Snelheidsregime: 70 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Geen verlichting 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts, verkeerlichten, voorrang voor 

Gebroeders Naudtslaan 
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 Sociale veiligheid: minder (afgelegen) tot goed 

 Comfort 
 Verharding: asfalt, betonplaten 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (bomen) tot geen beschutting (zeer open) 

 

 
Foto 48: Pad langs E34 (ten oosten van R4-oost) 

 

 
Foto 49: Pad langs E34 (ten oosten van Naudtslaan) 

 
Landstraat 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
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 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting (gesloten en halfopen bebouwing) 

 
Foto 50: Landstraat 

 
Patronagestraat 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: minder  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting (gesloten bebouwing) 

 

 
Foto 51: Patronagestraat 

 
Victor Huylebroeckstraat 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 
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 Veiligheid 

 Beperkte verlichting 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: minder  

 Comfort 

 Verharding: betonstraatstenen 
 Enkele schadeverschijnselen (oneffenheden) 
 Beschutting (gesloten bebouwing) 

 

 
Foto 52 Victor Huylebroeckstraat 

 

Marktstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50 km/u 
 Snelheidsremmende maatregel: drempel t.h.v. Grote Markt 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Verlichting enkel aan busplein/Eurohal 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: zeer goed (open en winkels)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (goed in straat, minder t.h.v. plein) 
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Foto 53: Markstraat 

 
Pad in Warandepark 

 Aantrekkelijkheid 

 Weg in vrije bedding voorbehouden voor langzame weggebruikers, 
tweerichtingsfietspad 

 Breedte: variërend (eerst 1m90, dan smaller, daarna zeer breed) 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Niet overal verlichting aanwezig 
 Kruispuntenregeling: voorrang geven aan Groenstraat 
 Sociale veiligheid: slecht (deels afgelegen en struiken)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt; straatstenen; onverhard 
 Schadeverschijnselen: takken, onkruid en beplanting, putten (onverhard 

gedeelte) 
 Beschutting door bomen en struiken 

 

 
Foto 54: Begin pad in Warandepark (t.h.v. Kanaalstraat) 

 
Opmerking: Langs het onverhard gedeelte is het onaangenaam om te fietsen (o.a. 
door zwerfvuil). Het fietspad splits in twee, waarbij één gedeelte abrupt eindigt. 
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Foto 55: Midden pad in Warandepark (t.h.v. Groenstraat) 

 

 
Foto 56: Einde pad in Warandepark (t.h.v. Broeder Leopoldstraat) 

Stationsstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Eenrichtingsverkeer voor auto’s 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts; voorrang geven aan 

Kanaalstraat 
 Sociale veiligheid: goed (woningen)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (gesloten en open bebouwing) 
 Hoogteverschil: helling naar Kanaalstraat toe 

 
Opmerking: Het kruispunt van de Stationsstraat met de Kanaalstraat is gevaarlijk, 
maar wordt op korte termijn (september 2010) heraangelegd. 
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Foto 57: Stationsstraat 

 
Akker 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed, maar nauwelijks vraag naar gezien er geen 

voorzieningen of woningen langs deze weg liggen 
 Snelheidsregime: 50 km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntenregeling: voorrang verlenen aan R4-oost 
 Sociale veiligheid: slecht (verlaten, geen bebouwing)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 

 Schadeverschijnselen (scheuren) 
 Beperkte beschutting (bomen aan de ene kant, relatief open aan de 

andere kant) 

 
Foto 58: Akker 

 
Koning Albertlaan 

 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed, maar weinig noodzaak 
 Snelheidsregime: 30 km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels en asverschuiving 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
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 Sociale veiligheid: goed (bebouwing)  

 Comfort 
 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Nauwelijks beschutting (zeer open) 

 

 
Foto 59: Koning Albertlaan 

 
Groene Briel 

 Aantrekkelijkheid 
 Weg in vrije bedding voorbehouden voor langzame weggebruikers 

(toegankelijk voor aangelanden), tweerichtingsfietspad 
 Breedte: 2m70 
 Bewegwijzering: knooppuntenroutenetwerk 

 Veiligheid 

 Geen verlichting 
 Kruispuntenregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: beperkt (afgelegen, maar open)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Schadeverschijnselen (oneffenheden) 
 Nauwelijks beschutting (zeer open aan een kant, aan de andere kant 

bomenrij)  
 

 
Foto 60: Groene Briel  

 
Opmerking: Ondanks de landbouwsluis is er ongewenst doorgaand autoverkeer. 



 

Mobiliteitsplan Zelzate – Onderzoeksrapport 78 

Denderdreve 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: rijbaankussens 
 Bewegwijzering: enkel aan Kasteelstraat (naar Rieme en Gent) 

 Veiligheid 
 Sociale veiligheid: goed  

 Comfort 

 Verharding: voornamelijk asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Weinig beschutting (relatief open) 

 
Foto 61: Denderdreve 

Pad aan Denderdreve (op oude spoorwegbedding) 
 Aantrekkelijkheid 

 Weg in vrije bedding voorbehouden voor langzame weggebruikers, 
tweerichtingsfietspad 

 Breedte: 3m 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Geen verlichting 
 Sociale veiligheid: minder (open, maar afgelegen)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting (zeer open) 

 

 
Foto 62: Pad aan Denderdreve 
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Koningin Astridlaan 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: (lage) drempel 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Sociale veiligheid: goed  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting (gesloten bebouwing) 

 
Foto 63: Koningin Astridlaan 

Emiel Caluslaan 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed (minder t.h.v. bocht) 
 Snelheidsregime: 30km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: plateau en drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Sociale veiligheid: minder  

 Comfort 

 Verharding: betonplaten, straatstenen 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 
Foto 64: Emiel Caluslaan 
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Veldbrugstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type II - wijkontsluiting 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: goed 

 Comfort 
 Verharding: asfalt 
 Schadeverschijnselen (putten) 
 Beschutting (gesloten bebouwing) 

 
Foto 65: Veldbrugstraat 

Hoogbouwplein 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: minder (park) 

 Comfort 
 Verharding: betonplaten 
 Schadeverschijnselen (oneffenheden) 
 Geen beschutting (zeer open) 

 
Foto 66: Hoogbouwplein 
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Tunnellaan 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid:goed 

 Comfort 
 Verharding: betonplaten 
 Geen schadeverschijnselen 
 Geen beschutting (zeer open) 

 
Foto 67: Tunnellaan 

Havenlaan 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 50km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: matig (park)  

 Comfort 
 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beschutting (bebouwing en bomen) 

 
Foto 68: Havenlaan 
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Sint-Stevenstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Oversteekbaarheid: goed 
 Snelheidsregime: 30 – 50 - 90km/u 
 Snelheidsremmende maatregelen: drempels 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: beperkt  

 Comfort 
 Verharding: asfalt, betonplaten 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (relatief open) 

 
Foto 69: Sint-Stevenstraat 

Karnemelkstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Snelheidsregime: 50km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 
 Beperkte verlichting 
 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: beperkt (geen bebouwing)  

 Comfort 

 Verharding: asfalt 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting (bomen) 

 
Foto 70: Karnemelkstraat 
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Karel Waegenaerstraat 
 Aantrekkelijkheid 

 Lokale weg type III 
 Gemengd verkeer 
 Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer 
 Snelheidsregime: 50km/u, geen snelheidsremmende maatregelen 
 Geen bewegwijzering 

 Veiligheid 

 Kruispuntregeling: voorrang van rechts 
 Sociale veiligheid: noch goed, noch slecht  

 Comfort 

 Verharding: straatstenen 
 Geen schadeverschijnselen 
 Beperkte beschutting  

 
Foto 71: Karel Waegenaerstraat 

5.3.4 Samenvatting 
Op ‘samenhang’ scoren de fietsroutes in Zelzate goed. De zwakste schakel in de 
samenhang van het fietsroutenetwerk in Zelzate is de brug. Fietsroutes op Zelzate-
West en Zelzate-Oost worden enkel daar met elkaar verbonden. Rekening 
houdend met de problematiek rond de brug (zie Hoofdstuk 1) en de 
fietsonvriendelijkheid ervan (smalle aanliggende fietspaden, veel vrachtverkeer, 
hoge intensiteiten) kan men dit als een ernstige missing link beschouwen. 
 
De fietsroutes scoren goed qua ‘directheid’ dankzij de aanwezigheid van 
fietsdoorsteken in Zelzate. Omdat deze nergens in kaart worden gebracht, noch 
aangeduid worden met bewegwijzering, worden ze echter niet optimaal benut. 
Bovendien kunnen bijkomende fietsdoorsteken de directheid nog verbeteren. 
Tweerichtingsfietspaden komen in Zelzate slechts uitzonderlijk voor, maar kunnen 
de directheid eveneens ten goede komen. 
Directheid hangt ook samen met de oversteekbaarheid van wegen voor fietsers. 
Waar de vraag naar oversteekbewegingen het grootst is, m.a.w. waar veel 
voorzieningen zijn, is de oversteekbaarheid meestal goed. Op plaatsen waar het 
oversteken moeilijker en gevaarlijker is, is er een zebrapad of een beveiligde 
oversteek (met verkeerslichten) voorzien. 
Tenslotte is er in Zelzate vaak beperkt eenrichtingsverkeer, eenrichtingsverkeer 
dat enkel geldt voor gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt voor een korter fietstraject en 
bovendien verhoogt het de zichtbaarheid van fietsers. 
 
De ‘aantrekkelijkheid’ van de fietsinfrastructuur in Zelzate is globaal beschouwd 
noch goed, noch slecht te noemen.  
Enerzijds zijn er de lokale wegen (type II en III). Op de meeste hiervan geldt een 
snelheidsregime van 30km/u en zijn er snelheidsremmende maatregelen. Op deze 
wegen is er gemengd verkeer, hetgeen aanbevolen wordt. Lokale wegen met een 
hogere snelheidslimiet beschikken over een fietssuggestiestrook (vb. 
Assenedesteenweg) of een fietspad (vb. Chalmetlaan). Het is relatief aangenaam 
fietsen op deze wegen.  
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Anderzijds zijn er de wegen van een hogere categorie (lokale weg type I, 
secundaire en primaire wegen). Deze beschikken in bijna alle gevallen over een 
(te) smal aanliggend fietspad. Gezien de snelheid en de intensiteit is de 
fietsvoorziening op deze wegen ondermaats. 
De aantrekkelijkheid wordt ook bepaald door bewegwijzering. In Zelzate is er voor 
fietsers nauwelijks bewegwijzering voorzien, noch naar lokale pleinen, noch naar 
functies, noch naar omliggende gemeentes.  
 
De vaststellingen omtrent het type wegen en het daar bijhorend snelheidsregime 
en type fietsvoorzieningen hebben tevens hun invloed op de ‘veiligheid’. Op de 
lokale wegen is het meestal veilig fietsen door de lage (veelal afgedwongen) 
snelheden. Op de overige wegen en de kruispunten met deze wegen lijkt het 
meestal zeer gevaarlijk door de hoge intensiteiten, snelheid en het aandeel zwaar 
verkeer. 
De paden in vrije bedding voorbehouden voor langzame weggebruikers zijn zelden 
verlicht, dit heeft een negatieve invloed zowel op de sociale veiligheid als de 
verkeersveiligheid. 
 
Wat het ‘comfort’ betreft, scoren de meeste fietspaden goed. In de meeste 
gevallen is de verharding asfalt. Het aantal wegen met schadeverschijnselen is 
beperkt. Soms is er beschutting tegen wind door de bebouwing, soms is er geen 
beschutting door open vlaktes en pleinen. Er zijn enkel hoogteverschillen ter 
hoogte van de brug van Zelzate (Kanaalstraat, Beneluxlaan en Stationsstraat). 
 

5.4 Multimodale knooppunten en attractiepolen 
Naast kwalitatieve fietsinfrastructuur, is ook de beschikbaarheid en kwaliteit van 
fietsaccommodatie essentieel. Om dit te onderzoeken werden de belangrijkste 
attractiepolen voor fietsers in Zelzate bezocht en werden de fietsvoorzieningen op 
deze locaties onderworpen aan enkele kwaliteitscriteria. 

 
Figuur 30: Kwaliteitscriteria fietsaccommodatie 

 

5.4.1 Attractiepolen 
Pleinen, parken, concentraties van handel en multimodale knooppunten zijn 
allemaal attractiepolen voor fietsers. In Zelzate is een van de belangrijkste 
knooppunten het busstation. Op deze locatie stappen veel mensen over van de 
fiets of te voet naar de bus. In Zelzate-West geldt een gelijkaardige verhaal voor de 
bushalte Debbautshoek. 
Daarnaast behoren ook de Grote Markt en het Groenplein tot de belangrijkste 
attractiepolen in Zelzate. 
Andere locaties die vaak bezocht worden door fietsers zijn de Eurohal, de winkels 
t.h.v. de Rijkswachtlaan, de voorzieningen in de Chalmetlaan zoals de bibliotheek 
en het OCMW), het gemeenthuis en het Hoogbouwplein. 
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5.4.2 Kwaliteitscriteria 
De kwaliteitstoets van de fietsaccommodatie gebeurd op basis van volgende 
criteria: 
- Het aantal fietsenstallingen 
Tijdens het parkeeronderzoek (zie 3.4) werd op de voornaamste pleinen ook de 
fietsparkeercapaciteit en -bezetting opgenomen. 
- De exacte locatie van fietsenstallingen 
De precieze locatie van fietsparkeerplaatsen is van cruciaal belang bij de 
aantrekkelijkheid en het gebruik ervan. Fietsers plaatsen hun fiets liefst zo dicht 
mogelijk bij hun bestemming. Het juiste evenwicht vinden tussen ”dicht genoeg” en 
”niet overal” is dan ook belangrijk. 
- De kwaliteit van de fietsenstallingen 
Dit wordt grotendeels bepaald door het type fietsenstallingen. 19 Er wordt rekening 
gehouden met het gebruikersgemak, de mate waarin de fietsenstalling steun geeft 
aan de fiets, de aanbindmogelijkheden en de geboden beschutting. 
 

5.4.3 Resultaten voornaamste locaties 
Vervolgens kunnen de resultaten op de verschillende criteria weergegeven worden 
per locatie. 
 

 Busstation 

Aan het busstation is er in theorie plaats voor 65 fietsen. Tijdens de registratie 
stonden de fietsparkeerplaatsen behoorlijk vol (telkens 40 à 50 fietsen). Enkel op 
zaterdagvoormiddag waren er duidelijk minder fietsen (ongeveer 15). De 
gebruikers van deze fietsenstallingen zijn dan ook voornamelijk scholieren. 

                                                            
19 Vademecum fietsvoorzieningen (2008) 

De fietsenstallingen liggen centraal ten noorden van het busplein en bevinden zich 
dus vlakbij de bushaltes. Dit is een goede ligging, hoewel de sociale controle 
beperkt is. 
Deze meeste fietsenstallingen zijn paperclipsystemen.20 Deze zijn gemakkelijk te 
gebruiken, maar hebben beperkte aanbindmogelijkheden. Slechts een deel van de 
parkeervoorziening is overdekt en biedt bescherming tegen weer en wind. Op een 
locatie zoals deze, met veel langparkeerders, worden overdekte fietsvoorzieningen 
aanbevolen. 
 

 
Foto 72: Fietsaccommodatie op busplein 

 

                                                            
20 Paperclipsystemen (of wielsystemen) zijn systemen die bestaan uit een houder waar het voorwiel 
wordt ingeklemd. Deze frequent gebruikte systemen kennen een groot gebruikersgemak, maar omdat 
ze zeer gevoelig zijn voor diefstal worden ze volstrekt afgeraden voor openbaar gebruik. 
(Vademecum Fietsvoorzieningen, 2008) 
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Foto 73: Overdekte fietsenstalling op busplein 

 
 Halte Debbautshoek 

Vlakbij de bushalte Debbautshoek (richting Gent) liggen een 15-tal 
fietsparkeerplaatsen. Dit is de beste locatie, aangezien men eerder gehaast zal zijn 
om te vertrekken richting Gent, dan wanneer men terugkomt. De toegankelijkheid 
van deze stalling kan beter omwille van het niveauverschil door de stoeprand. 
Ook hier zijn er paperclipsystemen: makkelijk in gebruik, maar met beperkte 
aanbindmogelijkheden en daardoor diefstalgevoelig.  
Deze plaatsen wel overdekt, hetgeen aanbevolen wordt gezien de parkeerduur. 
 

 
Foto 74: Fietsaccomodatie aan halte Debbautshoek 

 
 Grote Markt 

Verspreid over de Grote Markt is er plaats voor meer dan 50 fietsen. De meeste 
fietsenstallingen worden weinig gebruikt (enkele fietsers op week- of zaterdag, een 
25-tal op marktdag). Toch kan de vraag naar fietsenstallingen sterk variëren: in de 
voormiddag staan er meestal ongeveer een 10-tal fietsen tegen gevels 
geparkeerd, tijdens de registraties stonden er op maandag verspreid over de Grote 
Markt 180 fietsen geparkeerd. 
Hoewel de locaties van fietsenstallingen verspreid zijn over heel de Grote Markt, is 
de precieze plaats meestal nogal ongelukkig: sommige stallingen staan te ver van 
bestemmingen (vb. aan de Kanaalstraat), andere fietsenstallingen liggen verstopt - 
om automobilisten zo weinig mogelijk te hinderen? – waardoor ze slecht zichtbaar 
zijn en zelden gebruikt worden en sommige fietsenstallingen zijn beschadigd 
(aangereden). 
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Er is een mengeling van allerlei types fietsenstallingen op de Grote Mark: aan de 
Kanaalstraat staat er een degelijk fietsenrek, op het binnenplein zijn er vooral 
paperclipsystemen en aan het P De Colvenaerenplen staan er aanbindsystemen21. 
Zoals reeds eerder gesteld, worden paperclipsystemen afgeraden voor openbaar 
gebruik wegens diefstalgevoelig. Het fietsenrek en de aanbindsystemen worden 
wel als degelijk beschouwd, aangezien ze goede steun geven en goede 
aanbindmogelijkheden bieden. Er zijn geen overdekte fietsvoorzieningen op de 
Grote Markt, maar gezien de vaak beperkte parkeerduur is dit vereist. 
 

 
Foto 75: Weggestoken fietsenstallingen 

 

                                                            
21 Aanbindsystemen bestaan uit een metalen hek of beugel waaraan twee of meer fietsen kunnen 
worden vastgemaakt. Deze fietsenstandaards bieden goede steun en goede aanbindmogelijkheden 
zonder evenwel eisen te stellen aan de sloten. Dit type fietsenstallingen wordt dan ook gepromoot als 
de beste fietsparkeersystemen. (Vademecum Fietsvoorzieningen, 2008) 

 
Foto 76: Fietsenrekken 

 
Foto 77: Paperclipsystemen I 
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Foto 78: Aanbindsystemen 

 
 Groenplein 

In het midden van het Groenplein is er plaats voor 14 fietsen. Deze fietsenstalligen 
zijn centraal gelegen, maar worden zelden gebruikt. Enerzijds omdat ze te ver 
verwijderd zijn van de horeca- en handelzaken, anderzijds omdat ze gebundeld 
zijn op 1 plaats in plaats van verspreid over het plein. Bovendien bieden deze 
paperclipsystemen geen goede steun, noch goede aanbindmogelijkheden. De 
stallingen zijn overdekt. 
 

 
Foto 79: Fietsaccomodatie Groenplein 

 

5.4.4 Overige observaties 
Tijdens de analyse van de fietsroutes werd vastgesteld dat er geen 
fietsenstallingen voorzien zijn aan het speelpleintje t.h.v. de Warande en aan het 
Kloosterbos. Aan het gemeentehuis, de bibliotheek en de Eurohal zijn er 
paperclipsystemen.  
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Foto 80: Fietsparkeerplaatsen aan gemeentehuis 

 

 
Foto 81: Fietsenstallingen aan bibliotheek (Chalmetlaan) 

Aan de Eurohal zijn er eveneens sleuven voor fietsen. Deze worden bijna nooit 
gebruikt, noch onderhouden. 
 

 
Foto 82: Fietsvoorzieningen aan Eurohal 

 
Wegens de werken in de Kanaalstraat is er in de Koning Albertlaan een tijdelijke 
bushalte. Aan deze halte zijn er geen fietsenstallingen voorzien, hoewel er duidelijk 
een vraag naar is. 
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Foto 83: Fietsen aan voorlopige bushalte in Koning Albertlaan 

 

5.5 Conclusie 
Zelzate beschikt over enkele zeer mooie fietsroutes in vrije bedding en goede 
fietspaden zoals het pad in het Warandepark en de Chalmetlaan. Op de meeste 
lokale wegen geldt een snelheidsregime van 30km/u, zijn er snelheidsremmende 
maatregelen en is er gemengd verkeer. 
 
Op sommige locaties krijgen fietsers ‘fietsvoordelen’ zoals doorsteken of beperkt 
eenrichtingsverkeer. Soms is er duidelijk nagedacht vanuit het standpunt van de 
fietser; zoals bij de aanmeldknop voor fietsers aan de beveiligde oversteek t.h.v. 
het gemeentehuis. (Deze knop staat zo gepositioneerd dat fietsers er minimaal 
voor dienen te manoeuvreren.) 
 

 
Foto 84: Fietsdoorsteek aan Omer De Bruyckerstraat 
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Foto 85: Aanmeldknop voor fietsers 

 
Toch blijft de infrastructuur op vele wegen vooral gericht op gemotoriseerd verkeer, 
wat leidt tot gevaarlijke situaties zoals op de kruispunten met de R4 en de 
Kanaalstraat. Wegen met hoge verkeersintensiteiten, een groot aandeel 
vrachtverkeer en aanliggende (smalle, niet-verhoogde) fietspaden leiden tot 
gevaarlijke situaties. In de meeste gevallen is er nochtans ruimte genoeg, maar 
wordt deze opgeofferd ten voordele van gemotoriseerd verkeer zoals door 
autoparkeerplaatsen (vb. in de Kanaalstraat t.h.v. het gemeentehuis).  
 
Op bepaalde wegen, waaronder de Assenedesteenweg en de Grote Markt, zijn er 
geen voorzieningen voor fietsers (gemengd verkeer). Op de Grote Markt geldt een 
snelheidslimiet van 30km/u en omdat de wegbreedte beperkt is, fungeren fietsers 
vaak als snelheidsremmers. Op de Assenedesteenweg daarentegen is de 
snelheidslimiet 50km/u, maar omwille van het (breed) wegprofiel wordt deze 
snelheid vaak overschreden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.  
 

 
Foto 86: Vrachtverkeer in de Kanaalstraat 

 

 
Foto 87: Fietsers als snelheidsremmers op de Grote Markt 
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Foto 88: Wegprofiel Assendesteenweg 

 
De fietsenstallingen worden inefficiënt benut. Op sommige locaties worden de 
huidige fietsenstallingen nooit gebruikt, op andere locaties (waar dagelijks fietsen 
gestald worden) is er geen aanbod aan fietsenstallingen of schiet het aanbod 
tekort. Dit inefficiënt gebruik hangt ook samen met de exacte locatie en de kwaliteit 
van de fietsenstallingen. Fietsenstallingen staan best verspreid en zo dicht 
mogelijk bij verschillende bestemmingen. De vereiste kwaliteit van de 
fietsenstallingen hangt af van de functie. In Zelzate schiet de kwaliteit van de 
openbare fietsenstallingen meestal te kort. 
 

Mogelijk maatregelen met betrekking tot fietsbeleid zijn: 
- Heraanleg Kanaalstraat 
Zoals reeds eerder gesteld (zie 2.6) moet de Kanaalstraat heraangelegd worden in 
functie van haar gebruik als essentiële en - voor langzame weggebruikers - enige 
link tussen Zelzate-Oost en West. De combinatie hoge intensiteiten, veel 
vrachtverkeer, groot aandeel langzame weggebruikers (zie 1.5) en (te) smalle 
voorzieningen voor langzame weggebruikers leidt tot gevaarlijke situaties.   
- Meer ruimte voor fietsers 
Fietsers zouden letterlijk en figuurlijk meer ruimte moeten krijgen binnen Zelzate, in 
de eerste plaats op de Grote markt en de Assenedesteenweg. 
- Bewegwijzeren 
Buiten de bewegwijzering van het knooppuntenroutenetwerk, is er in Zelzate bijna 
geen bewegwijzering voor fietsers. Nochtans is dit essentieel voor fietsende 
bezoekers en om het fietsgebruik te stimuleren . Bovendien is bewegwijzering het 
ideale middel om fietsers te sturen naar de meest wenselijk of veiligste route. 
- Fietsenstallingen herorganiseren 
Het suboptimaal gebruik van de fietsenstallingen ligt in de eerste plaats aan de 
precieze locatie van stallingmogelijkheden. Fietsenstallingen worden best zo dicht 
mogelijk bij de bestemmingen geplaatst op een goed zichtbare locatie (onder 
andere om de kans op fietsdiefstal te verkleinen). De drukst bezochte plaatsen 
worden best voorzien van de meest kwalitatieve fietsenstallingen. Bij de keuze van 
het type fietsenstallingen is ook de duur van het parkeren van belang. 
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6 Communicatie en sensibilisering 

In dit onderzoek wordt het flankerend beleid onder de loep genomen en worden, 
waar mogelijk, aanbevelingen hieromtrent gedaan. Aangezien handhaving en 
bewegwijzering reeds in eerdere onderzoeken aan bod kwamen (zie Hoofdstuk 2, 
3 en 0), wordt dit onderzoek beperkt tot een inventarisatie van de voornaamste 
communicatiemiddelen en campagnes in Zelzate met betrekking tot mobiliteit. 
In de nieuwe generatie mobiliteitsplannen neemt het belang van ondersteunende 
maatregelen (werkdomein C) toe. In het beleidsplan zullen er dan ook uitgebreide 
aanbevelingen hieromtrent gedaan worden.  
 

6.1 Onderzoeksvragen 
Dit onderzoek is gebaseerd op volgende vragen: 
- Hoe communiceert de gemeente met haar inwoners en bezoekers? 
- Hoe communiceert de gemeente met haar inwoners en bezoekers over 

mobiliteit? 
- Welke campagnes worden er in Zelzate georganiseerd met betrekking tot 

mobiliteit? 
- Welke aanbevelingen kunnen er hieromtrent gedaan worden? 
 

6.2 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek bestaat uit het inventariseren van de huidige communicatiekanalen 
binnen Zelzate en de campagnes m.b.t. mobiliteit. 
 

6.3 Communicatiekanalen 
 

6.3.1 Beschikbare communicatiekanalen 
De gemeente Zelzate beschikt over verschillende kanalen via dewelke ze 
communiceert met bevolking en bezoekers: 
- Website 
De website van de gemeente bevat zeer veel informatie. Deze informatie is nogal 
ongestructureerd en er is geen apart luik voorzien voor het thema ‘mobiliteit’ 
(mobiliteit behoort tot het takenpakket van de technische dienst.) Toch komen 
verschillende mobiliteitsthema’s aan bod op de nieuwspagina van de website, 
zoals informatie over de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel” (zie 6.4) en de 
heraanleg van de Kanaalstraat. 
- Veertiendaagse infobladzijde in een regionaal advertentieblad22 
Om de twee weken verschijnt er een infopagina van de gemeente in een plaatselijk 
advertentieblad. Hierin komt het thema ‘mobiliteit’ meestal niet aan bod.  
- Infoscherm in het gemeentehuis22 
In het gemeentehuis staat een beeldscherm via hetwelk bewoners geïnformeerd 
worden over verschillende thema’s zoals cultuur, sport & jeugd.  
- Bekendmakingspanelen aan het gemeentehuis 
Aan de zijkant van het gemeentehuis hangen bekendmakingspanelen. Via deze 
panelen wordt onder andere gecommuniceerd over huwelijken en sterfgevallen.  
- Elektronisch infoscherm op de markt22 
De inhoud van dit infoscherm loopt gelijk met de inhoud van het infoscherm in het 
gemeentehuis. 
 

                                                            
22 De communicatie n.a.v. het participatietraject met de bewoners gebeurt wel via dit kanaal. 
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6.3.2 Communicatiekanalen ingezet voor mobiliteit 
Er worden ook communicatiemiddelen ingezet specifiek voor communicatie rond 
mobiliteit. 
- Schoolroutekaart 
De schoolroutekaart wordt in mei 2010 voorgesteld en geeft een overzicht van de 
belangrijkste fietsroutes van en naar de scholen in Moerbeke, Zelzate en 
Wachtebeke. Naast deze gemeenten en plaatselijke scholen, nemen ook de 
provincie, de Fietserbond, De Lijn en het Vlaams gewest deel aan dit project. De 
kaart duidt de veiligste wegen aan en markeert de plaatsen die bijzondere 
aandacht vragen. De schoolroutekaart informeert de fietsers ook over het 
verkeersreglement op bepaalde locaties. De schoolroutekaart zal verdeeld worden 
aan alle leerlingen van de laatste graad van de lagere school en de eerste graad 
van secundair scholen. Later zullen er ook borden geplaatst worden langs de 
voornaamste schoolfietsroutes. 
- Vrachtwagenrouteplan 
Deze routekaart voor vrachtwagens werd uitgebracht in het kader van het project 
Gentse Kanaalzone. Deze folder bevat algemene informatie (over 
eetgelegenheden, douches, …) en werkt sensibiliserend. Zo worden 
vrachtwagenchauffeurs aangespoord de havennummers te volgen, de verplichte 
route te volgen en dorpen te vermijden. In Zelzate lopen de vrachtwagenroutes 
langs de Expressweg (E34), de Jacques Paryslaan (R4 west), de Beneluxlaan, de 
John Kennedylaan (R4 oost) en de Kanaalstraat. 
- Folder ‘Duurzaam Naar School’ 
In 2009 stelde de gemeente een folder samen waarop alle initiatieven van de 
gemeente en de Zelzaatse scholen met betrekking tot verkeersveiligheid toegelicht 
werden, zoals de plaatsing van fluopotloden en de actie ‘meester op de fiets’. 
 

 
Foto 89: Fluopotlood in de Emiel Caluslaan 

 
In Zelzate is vooral de communicatie omtrent het openen van de brug belangrijk. 
Momenteel kunnen voor bewoners en bezoekers op twee manieren ingelicht 
worden:  
- Digitale infoborden  
Op diverse locaties (zie Kaart 7) staan infoborden die voorbijgangers informeren 
over het opgaan van de brug. Deze borden werden voorzien/worden beheerd door 
MOW. De borden aan de R4 bevatten de mededeling “Zelzate Brug staat open” 
zonder verdere informatie over de duur van de brugopening. De borden aan de 
brug zelf vermelden “Zelzate Brug staat open tot …”. 
- Melding via radio (RDS) 
Bij de lokale vrije radio ZRO (Zelzaatse Radio Omroep) wordt het opengaan van 
de brug gemeld via RDS-radioschermen. Op de display verschijnt dan de 
mededeling “Zelzate Brug staat open tot …”. 
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6.4 Campagnes 
Er worden verschillende acties met betrekking tot mobiliteit opgezet in Zelzate: 
- Autoluwe dag 
In 2009 werd in Zelzate voor het eerst een autoluwe dag georganiseerd in 
samenwerking met de Zelzaatse scholen. Hierbij tracht men leerlingen aan te 
moedigen zoveel mogelijk met fiets of te voet naar school te komen. De concrete 
invulling van de dag wordt door de scholen zelf bepaald. De volgende autoluwe 
dag vindt plaats in september 2010. 
- Verkeersweek 
In mei 2009 namen de Zelzaatse basisscholen deel aan de verkeersweek. Tijdens 
deze week worden verschillende dingen georganiseerd met betrekking tot 
mobiliteit: verkeerslessen, een autoloze dag, ‘Sam de Verkeersslang’, …  
- Open Straatdag 
Bond Beter Leefmilieu voert reeds tien jaar de campagne “Open Straatdag”. Op 
deze dag zet de gemeente de deuren van de straat open en kan er nagedacht 
worden over duurzame herinrichting en kan er gefeest en gespeeld worden op 
straat. Door deel te nemen, belooft een gemeentebestuur meer te investeren in 
duurzame heraanleg, openbaar vervoer en andere vormen van duurzame 
mobiliteit. In Zelzate organiseert men reeds enkele jaren een “Open Straatjesdag” 
waarbij verschillende buurtcomité's allerlei straatanimatie met drank- en 
eetgelegenheid organiseren. In de toekomst wil men deze “Open Straatdag” 
combineren met de autoloze/-vrije dag.  
- Met belgerinkel naar de winkel 
“Met Belgerinkel naar de Winkel” is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO 
en de Christelijke Mutualiteit met de steun van de Gezinsbond en de Fietsersbond. 
De actie is uitgegroeid tot de grootste fietspromotiecampagne in Vlaanderen en 
wordt in 2010 voor de 9de keer georganiseerd. Gedurende deze periode krijgt 
iedere klant, die per fiets zijn boodschappen doet bij een deelnemende handelaar, 
een zegel op een spaarkaart waarmee men kan deelnemen aan een tombola. Ook 
in Zelzate nemen verschillende handelaars deel. 

 

6.5 Overlegorganen 
- Verkeerscommissie 
Overeenkomstig met de bevoegdheden van de verschillende schepenen, werden 
er in Zelzate gemeenteraadscommissies opgericht. Voor mobiliteit is dit de 
commissie begroting, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking, uitleendienst 
en verkeer. Hierin komen vooral situatiespecifieke mobiliteitsthema’s en  
–problematieken aan bod. 
- Werkgroep ‘Duurzaam naar school’  
Sinds januari 2008 bestaat er een werkgroep rond scholen. Hierin worden alle 
Zelzaatse basisscholen vertegenwoordigd en zetelen en de politie, de schepen van 
onderwijs, de schepen van mobiliteit en de mobiliteitsambtenaar. Deze werkgroep 
komt elke 6 à 8 weken samen om mobiliteitthema’s te bespreken, zoals hoe 
kinderen zich optimaal kunnen verplaatsen tussen huis en school. In het kader van 
deze werkgroep werkte de gemeente samen met de scholen de folder ‘Duurzaam 
Naar School’ uit met het programma en tips voor ouders. 
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6.6 Conclusie 
Binnen de gemeente is er reeds aandacht voor communicatie en sensibilisering 
(campagnes). Dit is voornamelijk gericht tot scholen en schoolkinderen. 
 
Mogelijk maatregelen met betrekking tot flankerend beleid zijn: 
- Andere doelgroepen ook 
In de toekomst worden de inspanningen verder gezet en zal men zich ook meer 
richten tot andere doelgroepen, zoals handelaars en bezoekers. 
- Beschikbare communicatiemiddelen gebruiken 
Hoewel men in de gemeente Zelzate over verschillende communicatiemiddelen 
beschikt, worden deze zelden ingezet voor communicatie specifiek rond mobiliteit. 
Deze kanalen verlenen zich daar nochtans uitstekend toe. (Als aanzet werden 
deze middelen ingezet voor het participatietraject, zie Synthesenota 0.2.) 
- Naar een integraal flankerend beleid 
In de toekomst zou men het flankerend moeten uitbreiden door ook handhaving en 
bewegwijzering op een meer gestructureerde manier aan te pakken. 
- Optimaliseren communicatie opengaan brug 
Zoals reeds eerder gesteld kan de communicatie betreffende het opengaan van de 
brug verbeterd worden door verschillende, kleinere ingrepen. (zie 1.6) 
- Gerichte communicatiecampagnes 
Tijdens het openstaan van de brug laten vele bestuurders hun voertuig – ondanks 
de aanwezige borden – toch stationair draaien. Een gerichte communicatie-
campagne zou hier zeker zinvol zijn. 



 

Mobiliteitsplan Zelzate – Onderzoeksrapport 98 

 

7 Verkeersveiligheid 

De analyse van de verkeersveiligheid gebeurt aan de hand van ongevallencijfers 
van de politie (regio Puyenbroeck, periode 2004-2008) en de ongevallen-GIS. Een 
ongevallen-GIS (Geografisch Informatie Systeem) is een ongevallenkaart 
opgemaakt door de provincie die de gevaarlijke punten weergeeft voor een 
gemeente. Een gevaarlijk punt is een locatie waar de laatste drie jaar drie of meer 
ongevallen zijn gebeurd. 
Bij de interpretatie van deze cijfers is omzichtigheid geboden omwille van twee 
redenen: 
- Veelal wordt het aantal ongevallen met (enkel) stoffelijke schade sterk 

onderschat aangezien deze minder vaak aangegeven worden. 
- Er is een sterk verband tussen het aantal ongevallen en de intensiteiten op 

een weg. Hierdoor zullen er op drukke wegen meer ongevallen geregistreerd 
worden en op belangrijke fietsassen meer fietsslachtoffers. 

 

7.1 Algemeen: ongevallen en slachtoffers 
De politie registreert jaarlijks ongeveer 250 ongevallen in Zelzate. Bij een kwart 
van deze (geregistreerde) ongevallen raken slachtoffers betrokken. 
 

Ongevallen met stoffelijke schade 
Ongevallen met lichamelijke letsel 
Ongevallen met dodelijke afloop 

189  
63  
2  

(74,4%) 
(24,8%) 
(0.8%) 

Totaal 254  

Tabel 20: Jaarlijks gemiddeld aantal ongevallen (2004-2008) 
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De meeste slachtoffers raken licht gewond. Toch valt er in bijna 1 op de 10 
ongevallen een zwaargewond slachtoffer. 
 

Lichtgewonden 
Zwaargewonden 

Doden 

66  
7  
2  

(88%) 
(9,3%) 
(2,7%) 

Totaal 75  

Tabel 21: Jaarlijks gemiddeld aantal slachtoffers (2004-2008) 

 

7.2 Ongevallen in relatie tot slachtoffers 
Uit de recentste ongevallen-GIS (2005-2006-2007) (zie Figuur 31) blijkt dat er in 
Zelzate drie ‘gevaarlijke punten’ zijn: het kruispunt van de Westkade met de 
Kanaalstraat, het kruispunt van de R4-oost met de Traktaatweg en het kruispunt 
van de R4-oost met de N449 (Gebroeders Naudtslaan). 
 
De meeste en ernstigste ongevallen gebeuren op de R4-oost (Kennedylaan). De 
Kennedylaan wordt dan ook gekenmerkt door hoge snelheden (snelheidslimiet van 
90km/u) en hoge intensiteiten. Vooral de kruispunten met de op- en afritten van de 
E34, met de Rijkswachtlaan en met de Traktaatweg zijn gevaarlijk. Nochtans zijn 
deze kruispunten (behalve van het kruispunt R4-oost x Rijkswachtlaan) uitgerust 
met verkeerlichten. Bij deze ongevallen zijn meestal geen fietsers betrokken. 
Op de R4-west (J. Paryslaan) gebeuren aanzienlijk minder ongevallen. De 
kruispunten met deze weg verlopen dan ook ongelijkvloers. 
Verspreid over de E34 gebeuren verschillende ongevallen. 
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Figuur 31: OngevallenGIS 2005-2006-2007 
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De Kanaalstraat kent dan weer een hoog aantal ongevallen, waarbij regelmatig 
fietsers betrokken zijn. Vooral de kruispunten met de aanliggende wegen 
(Assenedesteenweg, Emiel Caluslaan, Stationstraat, Westkade, Oostkade, Grote 
Markt en de Kerkstraat) blijken gevaarlijk. 
 
Wat de lokale wegen betreft, gebeuren er vooral vaak ongevallen op de 
Burgemeester Jos Chalmetlaan, Leegstraat en Assenedesteenweg. Verder is er 
ook een concentratie aan ongevallen rond het Groenplen en de Grote Markt. Bij 
deze ongevallen zijn veelal fietsers betrokken. 
 
Bovenstaande vaststellingen worden bevestigd door de ongevallencijfers van de 
politie. Onderstaande tabel geeft een overzicht van ongevallencijfers voor de 
periode 2004-2008. 
 

Slachtoffers*  Ongevallen 
met 
slachtoffers L Z D 

Ongevallen 
per jaar 

Aansluiting N49 noord (Zelzate-oost) 1 1 0 0 6 

Aansluiting N49 zuid (Zelzate-oost) 2 2 1 0 5 

Assenedesteenweg N436 (Noord) 13 13 3 1 7 

Assenedesteenweg (Zuid) 10 12 0 0 9 

Beneluxlaan N474 6 5 0 1 6 

Burg. J. Chalmetlaan 12 10 2 1 10 

Gebroeders Naudtslaan N449 2 0 2 0 16 

Groenplein 2 2 0 0 4 

Groenstraat 2 2 0 0 6 

Grote Markt 10 9 1 0 21 

Kanaalstraat R4 45 54 3 0 27 

Jacques Paryslaan R4 2 3 0 0 1 

Kerkstraat 4 4 0 0 7 

Leegstraat 5 5 0 0 12 

Oostkade 11 14 0 0 10 

Pierets-De Colvenaerenplein 4 4 0 0 3 

President JF Kennedylaan R4 98 112 14 6 56 

R4 Zelzate-west 29 25 5 0 12 

Rijkswachtlaan 2 2 0 0 9 

Stationsstraat 3 4 0 0 5 

Suikerkaai 3 4 0 0 4 

Traktaatweg N423 2 3 0 0 5 

Wachtebekestraat 4 4 0 0 5 

Westkade 13 12 1 0 15 

* L = lichtgewonden  |  Z = zwaargewonden  |  D = doden 

Tabel 22 : Aantal ongevallen en slachtoffers per weg (2004-2008) 

 
De meeste ongevallen met slachtoffers vonden plaats op de Kanaalstraat (45) en 
de Kennedylaan (98). Ook op de Assenedesteenweg (Noord en Zuid), de 
Burgemeester J. Chalmetlaan, de Grote Markt, de Oostkade, de Westkade en de 
R4 Zelzate-west gebeurden minimum 10 ongevallen met slachtoffers. 
In relatie tot het totaal aantal ongevallen, vallen slachtoffers het vaakst op de R4 
Zelzate-west (bij 60% van de ongevallen vallen slachtoffers), J. Paryslaan (50%), 
Assenedesteenweg Noord (46%), Kennedylaan (44%) en de Kanaalstraat (42%). 
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De meeste slachtoffers vielen op de Kennedylaan (132), de Kanaalstraat (57), de 
R4 Zelzate-west (30), de Assendesteenweg Noord (17) en de Oostkade (14). 
Verhoudingsgewijs vallen de meeste slachtoffers (per ongeval met slachtoffers) in 
de Traktaatweg, de Jacques Paryslaan en aan de aansluiting van de E34 met de 
R4-oost in het zuiden (Zelzate-Oost) (gemiddeld 1,5 slachtoffers per ongeval). 
Daarnaast is ook het aandeel slachtoffers groot in de Stationsstraat, de Suikerkaai 
en de J.F. Kennedylaan (gemiddeld 1,3 slachtoffers per ongeval). 
 
Van alle lokale wegen scoort de Burg. J. Chalmetlaan het slechtst wat de ernst 
betreft: er vielen 2 zwaargewonden en 1 dodelijk slachtoffer. Van de gewestwegen 
vallen de ernstigste slachtoffers op de Assenedesteenweg (3 zwaargewonden en  
1 dode), de R4 Zelzate-west (5 zwaargewonden), de Gebroeders Naudtslaan  
(2 zwaargewonden), de Kanaalstraat (3 zwaargewonden) en de Kennedylaan  
(14 zwaargewonden en 6 dodelijke slachtoffers). 
 

7.3 Ongevallen in relatie tot weggebruikers 
Bij een analyse van de ongevalgegevens kunnen de slachtoffers ook volgens type 
weggebruiker in relatie tot de ernst in kaart gebracht worden.  
 
Uit deze cijfers blijkt dat langzame weggebruikers vooral het slachtoffer zijn bij 
ongevallen op de Assenedesteenweg (8 slachtoffers), Chalmetlaan  
(8 slachtoffers), Grote Markt (9 slachtoffers), Westkade (8 slachtoffers), de R4 in 
Zelzate-West (9 slachtoffers), de Kanaalstraat (29 slachtoffers) en de Kennedylaan 
(13 slachtoffers).  
De zwaarste slachtoffers vielen bij ongevallen op de op de Burg. J. Chalmetlaan, 
de Westkade, de Beneluxlaan, de Kennedylaan (telkens 1 zwaargewonde) en de 
R4 Zelzate-west (4 zwaargewonden). 
 

 

 V F B G 

Assenedesteenweg 1L 3L 4L 3L 

Burg. J. Chalmetlaan 1L - 6L + 1Z 4L 

Grote Markt 2L 7L - 1L + 1Z 

Oostkade 1L 4L 1L 5L 

Westkade 1L + 1Z 4L 2L 5L 

Assenedesteenweg N436 2L 2L 2L 6L + 1Z + 1D 

Beneluxlaan N474 - 1Z 1L 3L + 1D 

R4 Zelzate-west 1L 1L + 2Z 3L + 2Z 8L + 2Z 

Kanaalstraat R4 2L 17L + 1Z 7L + 2Z  19L 

Pr. JF Kennedylaan R4 - 5L + 1Z 7L 69L + 7Z + 5D 

V = voetgangers  |  F = fietsers  |  B = bromfietsers  | M = gemotoriseerd verkeer 

Tabel 23 : Aantal slachtoffers per weg volgens vervoermiddel (2004-2008) 

 
De meeste ongevallen met gemotoriseerd verkeer (personenwagen, motor of 
vrachtwagen) gebeurden op de Assenedesteenweg (8 slachtoffers), de R4 
Zelzate-west (10 slachtoffers), de Kanaalstraat (19 slachtoffers) en de 
Kennedylaan (81 slachtoffers). 
De zwaarste slachtoffers vielen op de Grote Markt (1 zwaargewonde), de 
Assendesteenweg (1 zwaargewonde en 1 dode), de Beneluxlaan (1 dode), de R4 
Zelzate-west (2 zwaargewonden) en de Kennedylaan (7 zwaargewonden en  
5 dodelijke slachtoffers). 
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7.4 Conclusie 
In Zelzate gebeuren jaarlijks ongeveer 250 ongevallen in het verkeer. Hierbij vallen 
er ongeveer 75 slachtoffers per jaar. 
De gevaarlijkste punten bevinden zich op (kruispunten met) de R4-oost en de 
Kanaalstraat. Op de lokale wegen gebeuren de meeste ongevallen op de Burg. J. 
Chalmetlaan, de Leegstraat, de Assenedesteenweg, het Groenplen en de Grote 
Markt. 
Langzame weggebruikers zijn vooral het slachtoffer bij ongevallen op de 
Assenedesteenweg, Chalmetlaan, Grote Markt, Westkade, de R4 in Zelzate-West, 
de Kanaalstraat en de Kennedylaan. Ongevallen met gemotoriseerd verkeer 
gebeuren vooral op de Assenedesteenweg, de R4 Zelzate-west, de Kanaalstraat 
en de Kennedylaan. 
 
In de toekomst verwacht men een algemene groei van het vrachtverkeer. 
Daarenboven zullen toekomstige ontwikkelingen, zoals de plannen rond de 
Traktaatweg en de verdere aanpassing in het kader van de opwaardering van de 
E34, leiden tot meer (gemotoriseerd) verkeer. Dit kan een negatieve invloed 
hebben op de verkeersonveiligheid. In de toekomst dient men dan ook 
maatregelen te nemen om de huidige knelpunten aan te pakken en er voor te 
zorgen dat er in de toekomst geen nieuwe knelpunten ontstaan. 
 
Sommige gevaarlijke kruispunten in Zelzate worden op relatief korte termijn 
aangepakt: 
- Kruispunt Kanaalstraat x Stationsstraat (september 2010) 
- Kruispunt I: R4-oost x Traktaatweg (studie anno 2012, werken 2013-2014) 
- Kruispunt II: R4-oost x Rijkswachtlaan (idem) 
- Kruispunt III: R4-oost x op-/afrit E34 richting Knokke (idem) 
- Kruispunt IV: R4-oost x op-/afrit E34 richting Antwerpen (idem) 

Een versnelde aanpak van deze conflictpunten is wenselijk. 
 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is de aanpak nodig van bepaalde wegen 
en kruispunten waarvoor er nog geen toekomstige plannen zijn. Het gaat 
voornamelijk om: 
- Kruispunt Kanaalstraat x Assendesteenweg 
- Kruispunt Kanaalstraat x Beneluxlaan 
- Kruispunt Kanaalstraat x Westkade 
- Kruispunt Kanaalstraat x Emiel Caluslaan.  
- De Kanaalstraat 
Gezien het hoog aantal ongevallen in de Kanaalstraat en het feit dat er regelmatig 
fietsers betrokken zijn, wordt de heraanleg van de Kanaalstraat en kruispunten 
steeds dringender. Vooral ter hoogte van de brug is de situatie zeer onveilig. (zie 
1.6) 
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8 Verkeersleefbaarheid 

Verkeersleefbaarheid omvat een waaier aan thema’s. Deze kunnen onderverdeeld 
worden in milieuaspecten en niet-milieuaspecten. De meeste van deze thema’s 
zitten impliciet reeds vervat in voorgaande onderzoeken. Enkel thema ‘geluid’ 
kwam tot hiertoe nog niet aan bod.  
 

Milieuaspecten 

Luchtvervuiling en gezondheid hoofdstuk 2, 5 & 7  

Geluid   /  

Trillingen  hoofdstuk 2 

Niet-milieuaspecten 

Oversteekbaarheid, overbrug-
baarheid & barrièrewerking 

hoofdstuk 1 & 2 

Gebruik van ruimte  hoofdstuk  3 & 5 

Belevingswaarde  zit vervat in alle hoofdstukken 
Tabel 24: Thema's en deelaspecten leefbaarheid 

 

8.1 Geluid 
In 2008 is het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid gestart 
met de opmaak van de geluidsbelastingskaarten. In de eerste fase (2008) zijn de 
geluidsbelastingskaarten en afgeleide gegevens voor de wegen (enkel 
gewestwegen) met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar opgemaakt met 
als referentiejaar 2006. In de tweede fase, tegen 2012, komen de wegen met meer 
dan 3 miljoen voertuigen/jaar aan bod.23 
 
De studie voor de opmaak van de geluidsbelastingskaarten is gebaseerd op 
modelmatige berekeningen. Er zijn zowel geluidskaarten voor het geluidsniveau 
Lden als Lnight.24 Bij de berekeningen is rekening gehouden met de 
verkeersintensiteiten op de wegen, het type wegverharding, de snelheid van het 
verkeer, het reliëf, de bestaande geluidsschermen, de bodem (absorberende of 
reflecterende oppervlaktes), de meteo, reflecties tegen gebouwen, …  
 
Momenteel wordt gewerkt aan de geluidsactieprogramma’s. Deze dienen gericht te 
zijn op het oplossen van de prioritaire problemen voortvloeiend uit de 
overschrijding van toepasselijke milieukwaliteitsnormen en zijn in de eerste plaats 
van toepassing op de belangrijkste zones zoals vastgesteld in de strategische 
geluidsbelastingskaarten.  
Volgende maatregelen kunnen opgenomen worden in het actieplan: stillere 
wegverhardingen, geluidsschermen, akoestische gevelbelasting, maatregelen op 
het vlak van ruimtelijke ordening (vb. nieuwbouw langs drukke wegen), ingrepen in 
verkeerssituatie: snelheidsbeperking, andere vormen van verkeers-
vervoersplanning (omleiden verkeer, minder vrachtwagens,…), … 
 

                                                            
23 Op grote afstand kan de potentiële hinder van lokale bronnen veel groter zijn dan deze van de 
verder afgelegen beschouwde belangrijke weg.  
24 Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00) over een jaar. Lden 
(Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de dag-, avond- en 
nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). 
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Ook voor Zelzate werden geluidsbelastingskaarten opgemaakt. Hierbij wordt het 
gemiddelde geluidsniveau afkomstig van het wegverkeer op de belangrijke wegen 
voorgesteld met kleurcodes. Het effect van de geluidsschermen is hierop duidelijk 
te zien, namelijk voor de woonzones boven de N49/E34. 
 
Zo werden in Zelzate reeds enkele geluidsschermen geplaatst: ter hoogte van de 
woonzones aan de N49 Heidelaan, de N49 Tunnellaan en de R4 Tunnellaan. De 
woonzone R4 Zelzate Vlas- en Wachtebekestraat werd meegenomen in de 
inventarislijst, maar er werden nog geen geluiddschermen geplaatst. AWV heeft 
nog geen nieuwe geluidsschermprojecten op het programma geplaatst. 
 

 
Figuur 32: Gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau (Lden) 

 

 
Figuur 33: Gemiddelde geluidsniveau van nachtperioden (Lnight) 

 
 

8.2 Conclusie 
Uit de geluidsbelastingskaarten blijkt dat de geluidsschermen ten noorden van de 
E34 een duidelijk effect hebben op het gemeten geluidsniveau in de meest nabij 
gelegen woonzones. Het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan hogere 
geluidsniveaus is hierdoor drastisch verminderd. 
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9 Bijlage 

 

 

PERSMEDEDELING VAN HET 

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 
12 april 2010 

Kanaalstraat (R4) in Zelzate: heraanleg vanaf 19 april 
 

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 19 april 2010 beide rijrichtingen van een deel 
van de Kanaalstraat (R4) in Zelzate. De oude, verzakte betonverharding en de huidige fundering 
maken plaats voor een asfaltverharding met nieuwe fundering. Dit zal niet enkel een verschil maken 
op vlak van rijcomfort, de nieuwe asfaltverharding zal ook het verkeerslawaai voor de omwonenden 
aanzienlijk verminderen. De werkzaamheden zullen tot eind september 2010 duren.  

 

Locatie werfzone 

Er zal gewerkt worden vanaf het kruispunt van de R4 met de N436 tot vlak voor het kruispunt van de R4 
met de N474. 

 

Fasering 

Voorbereidende fase 

Op 19 en 20 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer voorbereidende werkzaamheden uit. Het 
verkeer richting Zelzate zal net vóór het kruispunt van de Kanaalstraat met de Assenedesteenweg maar 
één rijstrook ter beschikking hebben.  

 

Fase 1 

Vanaf 21 april zal de rijweg van de R4 vernieuwd worden rijrichting Zelzate. Het verkeer zal in beide 
rijrichtingen één rijstrook ter beschikking hebben. Verkeer richting Zelzate zal via een doorsteek in de 
middenberm over de rijrichting Gent gestuurd worden tot aan het kruispunt met de N474.  

Voor de fietsers wordt tijdens de eerste fase een dubbelrichtingsfietspad ingericht op de rijrichting Gent 
tussen beide kruispunten. In deze fase worden de zijstraten Assenedesteenweg en Emiel Caluslaan 
afgesloten aan de kant waar de werfzone zicht bevindt. Verkeer van en naar die straten zal de 
bewegwijzerde omleiding moeten volgen. 

 

Fase 2 

Vanaf ongeveer einde juni komt de rijrichting Gent aan de beurt. De verkeerssituatie zal dezelfde zijn als in 
fase 2, maar op rijrichting Zelzate.  

In fase 2 gaan de zijstraten Assenedesteenweg en Koning Albertlaan dicht voor het verkeer aan de kant 
van de werfzone. Verkeer van en naar die straten zal de bewegwijzerde omleiding moeten volgen. 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Sylvie Syryn 

Communicatieverantwoordelijke 

Bollebergen 2b bus 12 

9052 Zwijnaarde 

Tel.: 09 241 74 36 

E-mail: wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be 

 




