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VOORWOORD
De gemeente Zelzate heeft Traject de opdracht gegeven een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan op te stellen. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt volgens drie fasen.
Voorliggend rapport, de oriëntatienota genoemd, is het resultaat van de eerste fase, de oriëntatiefase. De oriëntatienota werd conform verklaard door de Provinciale
Auditcommissie op 15 maart 2010. (zie bijlage 1)
De oriëntatienota is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Het concept mobiliteitsplan wordt in de inleiding toegelicht. In het 1ste hoofdstuk worden de voornaamste resultaten uit
de sneltoets omschreven. Het 2de hoofdstuk vat de bestaande plannen en studies samen betreffende ruimte en mobiliteit. In het 3de hoofdstuk staan de visies van de
belangrijkste actoren. Vervolgens wordt een probleemstelling geformuleerd in het 4de hoofdstuk. Het 5de hoofdstuk geeft de oriëntatie met betrekking tot het nieuwe
mobiliteitsplan weer. In het 6de hoofdstuk en laatste hoofdstuk wordt tot slot het verdere onderzoek gedefinieerd.
Dit verdere onderzoek vormt de basis van de volgende fase waarin het noodzakelijke aanvullende onderzoek zal verricht worden. Hierbij zullen een trendscenario en één of
meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario's gericht op duurzame mobiliteit worden uitgewerkt en geëvalueerd, wat zal resulteren in een tweede nota, de synthesenota.

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

i

INHOUDSTAFEL
Inleiding....................................................................................................................................................................................................................................................................vii
0.1

Belang van een gemeentelijk mobiliteitsplan ..........................................................................................................................................................................................vii

0.2

Pijlers van een nieuwe generatie mobiliteitsplannen ..............................................................................................................................................................................vii

0.3

Inhoud van een gemeentelijk mobiliteitsplan ......................................................................................................................................................................................... viii

0.4

Een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan voor Zelzate .............................................................................................................................................................................. x

0.5

De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) .................................................................................................................................................................................... x

0.6

Participatietraject .................................................................................................................................................................................................................................... xi

1

Resultaten sneltoets ......................................................................................................................................................................................................................................... 1

2

Bestaande plannen en studies ......................................................................................................................................................................................................................... 2
2.1

Ruimtelijke plannen en studies ................................................................................................................................................................................................................ 2

2.1.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (1997) ............................................................................................................................................................................. 2

2.1.2

Gewestplan, gewestplanherzieningen en gewestelijke RUP‟s ............................................................................................................................................................ 5

2.1.3

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRSOV) (2004)............................................................................................................................................. 8

2.1.4

Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplannen ........................................................................................................................................................................................ 11

2.1.5

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2007) ................................................................................................................................................................................... 12

2.1.6

Plannen van Aanleg .......................................................................................................................................................................................................................... 15

2.1.7

Het Project Gentse Kanaalzone ........................................................................................................................................................................................................ 16

2.2

Mobiliteitsplannen en –studies............................................................................................................................................................................................................... 19

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

ii

2.2.1

Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen (1997) ............................................................................................................................................................................ 19

2.2.2

Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001) ..................................................................................................................................................................................................... 19

2.2.3

Mobiliteitsplannen van omliggende gemeentes................................................................................................................................................................................. 21

2.2.4

Streefbeeld en MER N49 .................................................................................................................................................................................................................. 26

2.2.5

Pegasusplan De Lijn (2003) / Mobiliteitsvisie 2020 ........................................................................................................................................................................... 26

2.2.6

Potentieelonderzoek innovatieve vervoerssystemen haven Gent-oost (2008).................................................................................................................................. 28

2.2.7

Plannen in kader van TV3V............................................................................................................................................................................................................... 29

2.2.8

De tweede zeesluis op het kanaal Gent-Terneuzen.......................................................................................................................................................................... 29

2.2.9

Gemeenteoverschrijdende schoolroutekaart ..................................................................................................................................................................................... 29

2.2.10
3

Fietsroutekaart voor de Gentse haven.......................................................................................................................................................................................... 29

Visies van verschillende actoren .................................................................................................................................................................................................................... 30
3.1

Visie gemeente Zelzate ......................................................................................................................................................................................................................... 30

3.1.1

Stedenbouwkundige visie.................................................................................................................................................................................................................. 30

3.1.2

Mobiliteitsvisie ................................................................................................................................................................................................................................... 30

3.2

Visie provincie Oost-Vlaanderen ........................................................................................................................................................................................................... 32

3.2.1

Strategisch Plan Gentse Kanaalzone................................................................................................................................................................................................ 32

3.2.2

Raamplan voor het onderliggend wegennet ...................................................................................................................................................................................... 32

3.2.3

Ontdubbeling Traktaatweg ................................................................................................................................................................................................................ 32

3.2.4

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen ...................................................................................................................................................................... 33

3.2.5

Provinciaal fietsroutenetwerk ............................................................................................................................................................................................................ 33

3.2.6

Lange afstandsfietspaden (LAF) ....................................................................................................................................................................................................... 33

3.3

Visie MOW / AWV ................................................................................................................................................................................................................................. 34

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

iii

3.3.1

Algemene visie .................................................................................................................................................................................................................................. 34

3.3.2

Specifieke visie van de afdeling Oost-Vlaanderen ............................................................................................................................................................................ 34

3.4

Visie MOW - afdeling Maritieme Toegang ............................................................................................................................................................................................. 35

3.5

Visie Projectbureau Gentse Kanaalzone ............................................................................................................................................................................................... 36

3.5.1

Het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone(mei 2007) ............................................................................................................................................................ 36

3.5.2

Raamplan 'Gent-Zeehaven' ter ombouw van de R4-west en R4-oost (1999) ................................................................................................................................... 37

3.5.3

Raamplan 'onderliggend wegennet voor de Gentse kanaalzone en omliggende kernen (2003)' ...................................................................................................... 37

3.5.4

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Gent (2005) .................................................................................................................... 37

3.5.5

Het onderzoek naar doorgaand vrachtverkeer doorheen de dorpen van de Gentse Kanaalzone en omgeving (2009).................................................................... 37

3.5.6

Opmaak GRUP resterende koppelingsgebieden .............................................................................................................................................................................. 38

3.5.7

Overleg grensoverschrijdend openbaar vervoer ............................................................................................................................................................................... 38

3.5.8

Globaal fietsplan voor de Gentse Kanaalzone en omgeving............................................................................................................................................................. 38

3.5.9

Bouw tweede zeesluis in Terneuzen ................................................................................................................................................................................................. 38

3.6

4

Visie VVM De Lijn .................................................................................................................................................................................................................................. 39

3.6.1

Algemene visie van De Lijn ............................................................................................................................................................................................................... 39

3.6.2

Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 .............................................................................................................................................................................................................. 41

3.7

Visie NMBS ........................................................................................................................................................................................................................................... 42

3.8

Visie Infrabel .......................................................................................................................................................................................................................................... 42

Probleemstelling ............................................................................................................................................................................................................................................. 43
4.1

Bestaande ruimtelijke structuur ............................................................................................................................................................................................................. 43

4.2

Bestaande verkeersstructuur ................................................................................................................................................................................................................. 45

4.2.1

Voetgangers- en fietsnetwerk............................................................................................................................................................................................................ 45

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

iv

5

4.2.2

Openbaar vervoernetwerk ................................................................................................................................................................................................................. 51

4.2.3

Wegennetwerk .................................................................................................................................................................................................................................. 53

4.3

Gerealiseerde acties.............................................................................................................................................................................................................................. 58

4.4

Gewenste/geplande ruimtelijk structuur en projecten ............................................................................................................................................................................ 59

4.5

Gewenst/geplande verkeersstructuur en -projecten .............................................................................................................................................................................. 60

4.6

Conclusie ............................................................................................................................................................................................................................................... 61

4.6.1

Kansen .............................................................................................................................................................................................................................................. 61

4.6.2

Knelpunten ........................................................................................................................................................................................................................................ 62

4.6.3

Mogelijke onderzoeksthema‟s ........................................................................................................................................................................................................... 64

Oriëntatie nieuwe mobiliteitsplan .................................................................................................................................................................................................................... 66
5.1

Besluiten van voorgaande hoofdstukken ............................................................................................................................................................................................... 66

5.2

Doelstellingen en operationele doelstellingen ....................................................................................................................................................................................... 66

5.3

Overzichtstabel ...................................................................................................................................................................................................................................... 68

6

Definiëring van verder onderzoek................................................................................................................................................................................................................... 70

7

Bijlage ............................................................................................................................................................................................................................................................ 73

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

v

Lijst van kaarten

Lijst van tabellen

Kaart 1 : Situering Zelzate....................................................................................... ix

Tabel 1 : Leden GBC Zelzate .................................................................................. x

Kaart 2 : Structuurbepalende elementen ................................................................ 4

Tabel 2 : Selectie secundaire wegen ..................................................................... 11

Kaart 3 : Gewestplan Gentse Kanaalzone .............................................................. 6

Tabel 3 : Overzicht afstand NMBS-treinstations .................................................... 51

Kaart 4 : Samenvatting GRS ................................................................................. 13

Tabel 4 : Overzicht buslijnen ................................................................................. 51

Kaart 5 : Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn ................................................................... 27

Tabel 5 : Categorisering wegen in Zelzate t.e.m. lokale weg type I....................... 53

Kaart 6 : Ruimtelijke structuur ............................................................................... 44

Tabel 6 : Overzichtstabel ....................................................................................... 68

Kaart 7 : Fietsroutenetwerken ............................................................................... 46

Tabel 7 : Onderzoeksopzet verder onderzoek....................................................... 70

Kaart 8 : Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ....................................... 47
Kaart 9 : Het provinciaal fietsroutenetwerk ........................................................... 48
Kaart 10 : De lange afstandfietspaden .................................................................. 49
Kaart 11 : Het fiets(knooppunten)netwerk............................................................. 50
Kaart 12 : Treinnetwerk ......................................................................................... 52
Kaart 13 : Busnetwerk ........................................................................................... 54
Kaart 14 : Categorisering van de wegen ............................................................... 55
Kaart 15 : Snelheidsregimes ................................................................................. 57
Kaart 16 : Knelpunten-kansenkaart....................................................................... 63

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

vi

Inleiding
0.1 Belang van een gemeentelijk mobiliteitsplan
Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het
gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is,
bijvoorbeeld om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de
gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken,
een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. Het mobiliteitsplan vormt voor de
gemeente ook een kader waarmee ze enerzijds haar beleid kan duiden,
communiceren en verdedigen naar de bevolking en anderzijds is het een kader
voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse
gewest, VVM De Lijn, ...) via de modules van het mobiliteitsconvenant gerealiseerd
kunnen worden.
Een gemeentelijk mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar en kan een
doorkijkperiode van dertig jaar omvatten. Het gemeentelijk mobiliteitsplan richt zich
naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarvan het de bepalingen aanvult op
gemeentelijk niveau.
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0.2 Pijlers van een nieuwe generatie mobiliteitsplannen
Voor de nieuwe generatie mobiliteitsplannen liggen de klemtonen anders dan bij
de eerste gemeentelijke mobiliteitsplannen. De visie op en het beleid met
betrekking tot mobiliteit is in Vlaanderen geëvolueerd van (louter)
verkeersmanagement naar vervoersmanagement met veel aandacht voor het
milieuaspect.
Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en tot slot
privévervoer) heeft de hiërarchie van vervoerswijzen nog duidelijker gemaakt. Het
STOP-principe geldt ook als uitgangspunt voor het duurzaam parkeerbeleidsplan
dat verplicht onderdeel moet worden van het nieuwe mobiliteitsplan. Verder zijn in
het openbaar vervoerbeleid de laatste jaren belangrijke evoluties geweest, met
name de basismobiliteit en het netmanagement, waar rekening mee dient
gehouden te worden. Verder zal in de vernieuwde mobiliteitsplannen een
belangrijkere rol weggelegd zijn voor flankerende maatregelen (werkdomein C zie 0.3). In tegenstelling tot in de eerste generatie beleidsplannen zal meer
aandacht moeten gaan naar informatie, sensibilisatie en mobiliteitsmanagement.
Een andere pijler van het mobiliteitsbeleid is het participatiebeginsel. Op grond
hiervan wordt “aan burgers vroegtijdig en doeltreffend inspraak verleend bij het
voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het
mobiliteitsbeleid.” Concreet betekent dit dat het college van burgemeester en
schepenen een besluit neemt over een voorstel van participatietraject en dit voor
goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. Het spreekt voor zich dat een
dergelijk participatietraject zo vroeg mogelijk in de procedure wordt opgemaakt en
vastgesteld. Dat gebeurt dan ook het best op het moment dat de beslissing tot de
opmaak/bijsturing van het mobiliteitsplan wordt genomen. Gemeenten hebben de
volledige autonomie om zelf een participatietraject op maat op te zetten.
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0.3 Inhoud van een gemeentelijk mobiliteitsplan
Een mobiliteitsplan maken is een proces waarbij een toekomstvisie wordt
ontwikkeld. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt volgens drie fasen:

Elke fase moet conform verklaard worden door de Provinciale Auditcommissie
(PAC). Zodra het mobiliteitsplan conform verklaard is en de procedure voor de
vaststelling ervan is doorlopen, kan het uitvoeren van de gemaakte beleidskeuzes
beginnen.

Fase 1: Oriëntatiefase

Er zijn drie vaste werkdomeinen:

De oriëntatiefase is de fase waarin men een inventaris en een synthese maakt van
de bestaande plannen en studies, een overzicht maakt van de visies van de
actoren, een omschrijving en analyse maakt van het mobiliteitsprobleem en een
definiëring opstelt van het verdere onderzoek. Deze fase resulteert in een
oriëntatienota.

-

Fase 2: Opbouw van het plan
In de volgende fase wordt het plan opgebouwd: het noodzakelijke aanvullende
onderzoek wordt verricht en een trendscenario en één of meerdere alternatieve
ontwikkelingsscenario's gericht op duurzame mobiliteit worden uitgewerkt en
geëvalueerd. Deze fase mondt uit in een synthesenota.
Fase 3: Beleidsplan
De derde en laatste fase is de fase waarin het mobiliteitsplan wordt opgesteld. In
dit mobiliteitsplan wordt de keuze die gemaakt werd uit de scenario's,
geconcretiseerd. Dit plan bevat de krachtlijnen van de werkdomeinen en de
verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die de partners
moeten nemen, worden in een actieplan opgenomen. De acties worden
gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne zodat een hiërarchisering optreedt.
Deze laatste fase resulteert dus in het eigenlijke mobiliteitsplan.
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Werkdomein A. Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten.

Hieronder valt de ruimtelijke planning, strategische ruimtelijke projecten met
voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit en de categorisering
van wegen en hun ruimtelijke gevolgen.
-

Werkdomein B. Netwerken per modus.

Dit zijn verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen, het fietsroutenetwerk, het
openbaar
vervoernetwerk,
de
herinrichting
van
wegen,
verkeersveiligheidsmaatregelen, het parkeerbeleid en vervoer over water.
-

Werkdomein C. Ondersteunende maatregelen.

Mogelijke ondersteunende maatregelen zijn: vervoersmanagement met bedrijven,
diensten, scholen en/of evenementen; tarifering; algemene sensibilisering;
marketing, informatie en promotie naar doelgroepen; bewegwijzering; handhaving;
beleidsondersteuning en monitoring en evaluatie.
Een gemeentelijk mobiliteitsplan bestaat dus uit twee delen:
-

een informatief deel, dat inhoudelijk overeenkomt met de oriëntatienota
(resultaat van fase 1) en synthesenota (resultaat van fase 2);

-

een richtinggevend deel, dat overeenkomt met het resultaat van fase 3 van
dezelfde methodiek: het mobiliteitsplan (incl. actieplan).
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0.4 Een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan voor Zelzate
De gemeente Zelzate ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, een twintigtal km ten
noorden van Gent. Zelzate grenst aan Nederland en de gemeenten Assenede,
Evergem, Gent en Wachtebeke. (zie kaart 1) Administratief is Zelzate onderdeel
van het arrondissement Eeklo, maar omwille van de sterke verwevenheid met de
Gentse agglomeratie wordt Zelzate bij het stadsgewest Gent gerekend. Zelzate
heeft een oppervlakte van 13,7055 km² en een bevolkingsdichtheid van 889
inwoners/km².
Op 6 mei 2003 werd het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan van Zelzate
goedgekeurd. Ter evaluatie vulde de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
op 5 maart 2008 de sneltoets in. Hierbij kwam de GBC tot het besluit dat het vorige
beleidsscenario niet langer overeenstemt met de actualiteitswaarde en werd
beslist om het mobiliteitsplan te vernieuwen (spoor 1). Dit gemeentelijk
mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar, wat betekent dat het een kader
voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid zou moeten vormen tot 2020.
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0.5 De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) staat in de voor de begeleiding
en opvolging van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het is een overlegplatform
waarin naast de gemeente alle belangrijke mobiliteitsactoren vertegenwoordigd
zijn. In de GBC Zelzate zetelen de volgende diensten en personen:
Tabel 1 : Leden GBC Zelzate

Naam

Functie

Instantie

Freddy De Vilder

Burgemeester

Gemeentebestuur Zelzate

Kurt Van Weynsberghe

Schepen

Gemeentebestuur Zelzate

Willy De Meyer

Gemeentesecretaris

Gemeentebestuur Zelzate

Peter Antheunis

Mobiliteitsambtenaar

Gemeentebestuur Zelzate

Anne Bunneghem

Milieuambtenaar

Gemeentebestuur Zelzate

Andy Lippens

Duurzaamheidsambtenaar

Gemeentebestuur Zelzate

Mario De Witte

Commissaris

Lokale Politie Zelzate

Patricia De Meyer

Raadslid

sp.a

Luc Verstraeten

Schepen

Open VLD

Rik Laureys

Raadslid

CD&V

Karl Segers

Raadslid

PVDA+

Frans Van Acoleyen

Raadslid

PVDA+

x

Katia Rottiers

Mobiliteitsbegeleider

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken (MOW)
Oost-Vlaanderen
Cel Mobiliteit en
Verkeersveiligheid
Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) Oost-Vlaanderen
Cel Mobiliteit en
Verkeersveiligheid
Provinciebestuur OostVlaanderen - Directie Ruimte

Bart Crombez

Dienstkringingenieur

Els Van Snick

Verkeersdeskundige

Claeys Ignaas

Mobiliteitsambtenaar

Agentschap R-O Vlaanderen
Afdeling Oost-Vlaanderen team specialisten

Frederik Buffel

Projectingenieur

MOW
Afdeling Maritieme Toegang

Alain Moerman

Medewerker

Projectbureau Gentse
Kanaalzone

Ingrid Brackman

NMBS - regio Gent Rail

Frank Desloovere

Hoofd Commerciele
Vertegenwoordiging Cel
Key Account en Prospectie
Expert Doorstroming

Vincent Meerschaert

Projectleider

Studiebureau Traject

Delphine Eeckhout

Projectmedewerker

Studiebureau Traject

0.6 Participatietraject
De gemeente Zelzate hecht veel belang aan het informeren van alle
belanghebbenden en van de bevolking van Zelzate. Daarom is ervoor geopteerd
om vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad op te nemen in de
GBC. Daarnaast zal in overleg met het studiebureau een participatietraject worden
uitgewerkt en voorgelegd aan College en gemeenteraad. Als eerste stap in het
participatietraject zal een informatievergadering die openstaat voor alle burgers
worden georganiseerd. Hierin zullen de algemene principes van een duurzaam
mobiliteitsbeleid worden toegelicht waarna een voorstelling van de aanpak en
doelstellingen van het vernieuwde mobiliteitsplan Zelzate zal gebeuren. Het
participatietraject heeft een dubbel doel: enerzijds rekening houden met wat vanuit
de bevolking wordt aangebracht en anderzijds het creëren van een draagvlak voor
een duurzaam, gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Vlaamse Vervoersmaatschappij
De Lijn
Exploitatie-entiteit OostVlaanderen

De begeleidingscommissie kwam in de Oriëntatiefase samen op 1 december 2009
en op 26 januari 2010.
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1 Resultaten sneltoets
De sneltoets werd op 5 maart 2008 door de gemeentelijke begeleidingscommissie
(GBC) ingevuld. Hierbij kwam de GBC tot het besluit dat het vorige
beleidsscenario niet langer overeenstemt met de actualiteitswaarde en werd
beslist om het mobiliteitsplan te vernieuwen (spoor 1).
Er werd aangegeven volgende thema‟s in het nieuwe mobiliteitsplan (beleidsplan)
op te nemen:
Werkdomien A
-

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

-

Strategische ruimtelijke projecten met grote impact op mobiliteit

Werkdomein B
-

Trage wegen

-

Zwaar vervoer

-

Personen- en goederenvervoer over het water

-

Sluikverkeer

Werkdomein C
-

Monitoring en evaluatie

-

Verkeersleefbaarheid
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2 Bestaande plannen en studies
Hierna worden kort de relevante ruimtelijke plannen, mobiliteitsplannen en andere
plannen en studies beschreven. We beschrijven per plan welke mobiliteitseffecten
van belang zijn voor de opbouw van het nieuwe mobiliteitsplan voor Zelzate. De
belangrijkste elementen worden nadien kort opgesomd.

2.1 Ruimtelijke plannen en studies
2.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (1997)
 Situering
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het wettelijk document dat de gewenste
ruimtelijke structuur voor Vlaanderen vastlegt. Het is sinds 1997 van kracht als
kader voor het ruimtelijk beleid en doet uitspraken die van belang zijn voor het
Vlaamse niveau. In 2003 en 2009 is een gedeeltelijke herziening van het RSV
gebeurd. Momenteel wordt gewerkt aan een grondige herziening tegen 2012.

Gent-Terneuzen wordt gedefinieerd als een potentieel economisch netwerk dat
structuurbepalend is op Vlaams niveau omwille van:
-

de economische structuur geënt op het zeekanaal Gent-Terneuzen met
zeehaven- en watergebonden bedrijventerreinen;

-

de bundeling van infrastructuur van internationaal niveau (water, weg, spoor,
leidingstraten) met verbindingen met het achterland;

-

de aanwezigheid van stedelijke gebieden over de landsgrenzen (Axel en
Terneuzen).

De uitwerking van het stedelijk netwerk Gent-Terneuzen moet uitwijzen welke rol
Zelzate heeft in dit stedelijk (en economisch) netwerk en in het bijzonder wat de
potenties zijn om er de bestaande stedelijke problematieken op te vangen.
Ondanks het feit dat Zelzate gelegen is in het grensoverschrijdend stedelijk
netwerk Gent-Terneuzen, wordt deze gemeente in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen als kern in het buitengebied beschouwd. Deze keuze wordt
gemotiveerd als volgt: “door de invloed van de haven zijn de ruimtelijke potenties
op vlak van wonen beperkt omwille van milieuhygiënische redenen. Ook ruimtelijke
potenties voor de uitbreiding van de oppervlakte aan regionaal bedrijventerrein zijn
uiterst beperkt. Aldus wordt omwille van de beperkte potenties voor een stedelijk
aanbodbeleid geopteerd Zelzate niet op te waarderen tot kleinstedelijk gebied op
provinciaal niveau”.

 Mbt Zelzate

Voor het buitengebeid gelden volgende doelstellingen:

Zelzate is gelegen in het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Gent-Terneuzen.
In een grensoverschrijdend stedelijk gebied moeten de ruimtelijke ontwikkelingen
uitdrukkelijk in functie van hun grensoverschrijdend karakter worden bekeken.

-

Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies

-

Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied

-

Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied

-

Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen

-

Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit
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In de kernen van het buitengebied worden „richtdichtheden‟ gehanteerd van 15
woningen/ha. De locatie van een bijkomend bedrijventerrein van maximaal 5 ha
dient bij het hoofddorp gesitueerd te zijn. De selectie van de hoofddorpen en
woonkernen is een bevoegdheid van de provincie.
De N49 is geselecteerd als hoofdweg en behoort tot het “Trans-European
Networks (TEN)”, het Europese netwerk van transportassen. Voorwaarde is dat,
conform haar internationale verbindingsfunctie, het aantal op- en afritcomplexen
beperkt blijft. Deze verbeterde verbinding maakt een grotere complementariteit
mogelijk tussen de Vlaamse zeehavens. De N49/A11 is de voornaamste
interhavenverbinding (Zeebrugge, Brugge, Antwerpen) over de weg.
Als primaire wegen I zijn geselecteerd: R4-west van A10 (Drongen) tot N49
(Zelzate); N423 van Nederlandse grens tot R4-oost (Traktaatweg) en R4-oost, tot
aansluiting van N49. Als primaire wegen II: R4-oost, van A14/E17 tot A11/N49
(Zelzate-oost).
Inzake spoorwegen is de dichtstbijzijnde spoorlijn, de lijn Oostende-Antwerpen.
Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort werden geselecteerd als hoofdstation. In het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt volgend ontwikkelingsperspectief
gegeven: “Er dient een terreinreservering te gebeuren voor het doortrekken van de
spoorlijn op de oostelijke oever van het kanaal Gent-Terneuzen naar Zeeuws–
Vlaanderen. Tevens zal men het traject voor de toekomstige spoorlijn tussen
Zeebrugge en Antwerpen-linkeroever langsheen de A11/ N49 vrijwaren.“

Het RSV werd in 2003 en in 2009 herzien. In de laatste herziening wordt vermeld
dat de inplanting van een bedrijventerrein aansluitend op de KMO-zone AKMO te
Assenede kan onderzocht worden, waarbij dit de proportie aanneemt van een klein
(gemeentegrensoverschrijdend) regionaal bedrijventerrein. Het grensgebied
tussen
Zelzate
en
Assenede
wordt
geselecteerd
als
(gemeentegrensoverschrijdend) regionaal gebied, wat nieuwe potenties biedt.
Samenvatting (zie kaart 2)


kern in het buitengebied



A11/N49 als hoofdweg



R4 West en noordelijke deel R4 Oost als primaire weg I



R4 Oost (zuidelijk deel) als primaire weg II



reservatiestrook voor verlenging spoorlijn 204 naar Zeeuws-Vlaanderen
en voor aanleg spoorlijn Zeebrugge-Antwerpen langs A11/N49



Kanaal Gent-Terneuzen als hoofdwaterweg

Het Kanaal Gent-Terneuzen is geselecteerd in het hoofdwaterwegennet. Het
hoofdwaterwegennet heeft een (inter)nationale verbindende functie, maar het
ontsluit ook de belangrijkste economische knooppunten. Ook wordt de verbinding
van het kanaal met Zeebrugge gereserveerd als één van de drie mogelijkheden
om in de toekomst een waterweg met een internationale verbindingsfunctie tussen
de Zeehaven en het hoofdwaterweg mogelijk te maken.
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2.1.2

Gewestplan, gewestplanherzieningen en gewestelijke RUP’s

 Situering
De gewestplannen werden door de Vlaamse overheid opgesteld om haar visie
omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening vorm te geven. Het gewestplan
„Gentse en de Kanaalzone‟ werd bij KB goedgekeurd op 14.09.1977.
Sinds een decreet van 18 mei 1999 worden toekomstige bestemmingen
vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven
wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door een RUP.
 Met betrekking tot Zelzate
Gewestplan Gentse Kanaalzone (1977)
Het gewestplan geeft aan dat de meeste ruimte tussen de R4 west, de R4 oost, de
Kanaalstraat en de E34 hoofdzakelijk ingekleurd wordt als woongebied. Binnen het
centrum van Zelzate en nabij de E34 is er ruimte voorzien voor parkgebied. In het
oosten zijn er landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. Ten zuiden van
Zelzate is er ruimte voor industriegebied en KMO-zones. In het westen is er
agrarische gebied, woonuitbreidingsgebied en woongebieden met landelijk
karakter. In het noorden tenslotte vindt men zowel woongebied, als
woonuitbreidingsgebied, parkgebied en industriegebied. Voor het Gewestplan
Gentse Kanaalzone wordt verwezen naar kaart 3.
Gewestplanherzieningen (1997 – 2001)
Er zijn drie belangrijke gewestplanwijzigingen. Een eerste wijziging (Besluit van de
Vlaamse regering d.d. 09.12.1997) betreft het omvormen van twee gebieden naar
een zone voor openbaar nut, namelijk een gebied bij de Nederlandse grens en een
gebied ten noorden van het industriepark Rosteyne. Een tweede wijziging (Besl.
Vl.Reg., 28.10.1998) betreft een herbestemming van de zone langsheen de N49
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met het oog op de omvorming van de N49 tot autosnelweg. Een derde wijziging
(Besl. Vl.Reg 26.01.2001) betreft o.a. een wijziging inzake het voorzien van een
reservatiestrook (doortrekken lijn 204 naar de Axelse vlakte), het intekenen van
het klaverblad R4-west/N49 en verder enkele wijzigingen rond o.a. Callemansputte
(bufferzone wordt industriezone).
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen


RUP „Leidingstraat Zomergem – Zelzate‟ (2004)

Op het grondgebied van Zelzate bevindt zich het Gewestelijk RUP – Leidingsstraat
Zomergem – Zelzate dat definitief werd vastgesteld op 19 november 2004.
Aangezien dit ruimtelijk uitvoeringsplan betrekking heeft op de aanleg en
exploitatie van ondergrondse transportleidingen, heeft dit RUP geen impact op de
mobiliteit in Zelzate.


RUP „Afbakening zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en
R4-west‟ (2005)

De visie en krachtlijnen in het voorstel van strategisch plan voor de Gentse
Kanaalzone (juni 2002) zijn als basis gebruikt voor de inhoudelijke opties in het
Gewestelijk RUP voor de afbakening van het Gentse zeehavengebied.
De Vlaamse regering heeft op 15 juli 2005 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan „Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west‟
te Evergem, Gent en Zelzate definitief vastgesteld. Dit gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan bevat twee thema‟s behorende tot het ruimtelijk beleid van de
Vlaamse overheid, zoals vastgelegd door het RSV (1997): de afbakening van het
zeehavengebied Gent en de inrichting van de N423/R4-oost en R4-west als
primaire weg. Omwille van de sterke inhoudelijke samenhang en de ligging in
hetzelfde gebied met name in de Gentse Kanaalzone worden beide thema‟s –
weliswaar goed onderscheiden – in hetzelfde verordenend plan opgenomen.
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Beide thema‟s zijn relevant voor Zelzate; de haven van Gent en de R4 zijn twee
belangrijke structuurbepalende elementen in de ruimtelijke structuur van de
gemeente.
Voor de gemeente Zelzate zijn twee deelgebieden uit de omgeving Rieme-noord
van belang, namelijk het zeehaventerrein Rieme-noord en het koppelingsgebied
Klein Rusland Oost.
Voor het zeehaventerrein
vooropgesteld:
-

Rieme-noord

worden

volgende

krachtlijnen

Een clustering van zeehavengebonden bedrijven rond de bestaande
bedrijvigheid aan de Bombardementstraat en de Assenedestraat

Het nieuwe zeehaventerrein wordt ontwikkeld vertrekkende van de ligging in het
zeehavengebied en het perceelspatroon van de bestaande zeehavengebonden
bedrijven. De Bombardementstraat en de Assenedestraat vormen de centrale as
waarrond de nieuwe bedrijfsterreinen worden geclusterd. Om het gebied niet te
versnipperen en de terreinkwaliteiten maximaal te benutten zijn de nieuwe
bedrijfspercelen van voldoende grote omvang (minimaal 1ha) en sluiten, wat
karakter betreft, aan bij de bestaande zeehavengebonden bedrijven.
-

Een rechtstreekse verbinding tussen het knooppunt Rieme-noord op de R4west en de kanaaloeverweg voor de ontsluiting van het gehele terrein Riemenoord

Door de aanleg als een secundaire havenweg met een rechtstreekse aansluiting
op de R4-west ontstaat een leesbare en optimale ontsluitingsas doorheen het
gehele bedrijventerrein Rieme-noord en zelfs voor het gehele
linkerkanaaloevergebied. De weg zal niet alleen de rechtstreekse ontsluiting van
de bedrijven kunnen verzorgen maar tevens de verbinding geven van de R4-west
naar de bedrijvenclusters op de linkerkanaaloever. Waar de nieuwe weg dicht bij
de Puinenstraat komt, wordt in een brede groene buffer voorzien.
-

De Callemansputtewegel als een dreef doorheen het gebied en een groene
buffer tussen het bedrijventerrein en het koppelingsgebied van Rieme-noord
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Door de Callemansputtewegel uit te rusten met een robuuste dubbele
laanbeplanting wordt een groene buffer aan het bedrijventerrein gegeven en een
landschappelijke overgang gecreëerd naar het zuidelijk gelegen koppelingsgebied
waarin eveneens een dreefstructuur voorkomt en verder wordt ontwikkeld.
-

Het noord-zuidgerichte drevenpatroon bepalend voor de grens met het
koppelingsgebied van Rieme-noord

De dreefstructuur wordt ook ingezet om de grens tussen het koppelingsgebied en
het te ontwikkelen bedrijventerrein landschappelijk te markeren. Deze grens
respecteert de perceelsstructuur en een leefbaar landbouwbedrijf aan de
Callemansputtestraat.
-

Een compacte slibverwerkingssite Callemansputte landschappelijk ingebufferd
met bebossing aan de A11/N49 en de R4-west, met de nieuwe bedrijvigheid
van Rieme-noord en met de gipsberg

Het bestaande slibstort wordt omgebouwd tot een compacte
slibverwerkingsinstallatie zodat ruimte gegarandeerd blijft om slib uit het kanaal en
de dokken ook nog op lange termijn met nieuwe technieken te verwerken en te
bergen. De randen van dit complex maken onderdeel uit van het landschappelijk
kader van het zeehaventerrein Rieme-noord en het koppelingsgebied KleinRusland west.
Voor het koppelingsgebied Klein Rusland Oost worden volgende krachtlijnen
vooropgesteld:
-

Een verzorgde wand met bedrijfsactiviteiten naar het park en het kanaal

Het bedrijfsterrein wordt met nieuwe bedrijfsactiviteiten afgewerkt. Deze geven het
geheel een verzorgde wand naar het park. Door de opname van de restgronden
en de bestaande pompinstallaties tussen de spoorweg en de gipsberg in het
bedrijfsterrein is een meer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk en ontstaat een meer
compact bedrijfsterrein. De toegang tot het noodagregaat naast de woonwijk en de
spoorweg blijft gegarandeerd. De toegang tot de gipsberg kan maximaal in het
zeehavengebied worden voorzien.
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-

Meer samenhang tussen de wijk Klein Rusland en de gipsberg

Eenzelfde inrichting van het bos wordt ook doorgetrokken in de meest
versnipperde delen van de inkomzone van Klein-Rusland en in de strook naast de
gipsberg tegen de woonwijk aan. De flanken van de gipsberg sluiten er met een
lage struikbegroeiing (cfr. landschapsconcept voor de kanaalzone) op aan. De
uitloper van het bos in de strook naast de gipsberg wordt toegankelijk vanaf het
Koophandelsplein en sluit aan op een wandelcircuit naar een eventueel in te
richten tweede uitkijkpunt op de lagere delen van de afgewerkte oostelijke
hellingen van de gipsberg. De afwateringsinstallaties zijn in dit bos geïntegreerd.
De zone tussen de gipsberg en het spoor zijn bereikbaar vanuit het bedrijfsterrein
en creëren ontspanningsmogelijkheden voor de werknemers.

2.1.3

 Met betrekking tot Zelzate
Ontwikkelingsperspectief voor de deelruimtes
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen wordt de provincie bij
het uitwerken van een ruimtelijke visie opgedeeld in tien grote deelruimten. Gezien
de bestaande ruimtelijke verschillen en de verschillende potenties voor elke
deelruimte, wordt voor elke deelruimte een afzonderlijk ontwikkelingsperspectief
opgesteld.
De gemeente Zelzate bevindt zich op de scheiding van twee deelruimten: het
Oost-Vlaams Kerngebied en het Westelijk Openruimtegebied. We beschrijven1
hierna het ontwikkelingsperspectief van de Provincie voor beide deelruimten:

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRSOV)
(2004)

 Situering
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wordt de provinciale visie op de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de Oost-Vlaanderen toegelicht en worden
de taakstellingen die opgelegd zijn door de hogere overheid verder uitgewerkt.
Het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) werd op 10
december 2003 door de Provincieraad definitief vastgesteld. Op 18 februari 2004
keurde de Vlaamse regering het goed. Op 24 maart 2004 is het PRS in werking
getreden. Voor 2010 wordt een herziening van het PRSOV verwacht.



Ontwikkelingsperspectief voor het Oost-Vlaams Kerngebied

De gemeente Zelzate is gelegen aan de noordelijke grens van het Oost-Vlaams
Kerngebied. Het Oost-Vlaams Kerngebied omvat de Gentse Zeehaven, de
Kernstad Gent en de omliggende gemeenten waar grootstedelijke functies zich
hebben gevestigd. Het gebied vormt een groeipool in Oost–Vlaanderen.
Hoogdynamische ontwikkelingen worden opgevangen in het stedelijke gebied.
Verdere uitdeining van de stedelijke functies naar de omgevende dorpen moet
voorkomen worden. De belangrijke rol van de open ruimte voor het stedelijk
gebied moet behouden en versterkt worden. Verdere verstedelijking wordt
vermeden. De uitgangspunten worden vertaald in de volgende ruimtelijke
principes:
-

Een morfologisch samenhangend stedelijk lichaam met omgevende dorpen
die geen bovenlokale voorzieningen en bedrijvigheid ontwikkelen

-

Openbare vervoersassen als structurerende elementen voor de stedelijke
ontwikkeling en de relatie met de omgevende dorpen

Tekst deels overgenomen uit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate, Soresma,
juni 2007
1
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-

De open ruimte als verbinding tussen het stedelijk gebied en het omgevende
buitengebied

-

Regionale bedrijvigheid ontwikkelen op goed ontsloten locaties


Ontwikkelingsperspectief voor het Westelijk Openruimtegebied

De gemeente Zelzate situeert zich aan de oostelijke rand van het westelijk
openruimtegebied. Het Westelijk Openruimtegebied is het landelijk gebied ten
westen van het Gentse havengebied en ten noorden van de stedelijke verdichting
aan E17/Leievallei. In dit gebied worden de toeristisch–recreatieve potenties
gebiedsgericht versterkt en de leefbaarheid inzake wonen en werken wordt
behouden. Vanwege de grensoverschrijdende kenmerken en potenties is
afstemming met een gebiedsgericht openruimtebeleid van de buurprovincies
nodig. De volgende ruimtelijke principes worden gehanteerd:

Zelzate behoort tot het buitengebied en wordt geselecteerd als hoofddorp. Het
hoofddorp is de groeipool van de nederzettingsstructuur van het buitengebied,
waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid
gebundeld moet worden.
Er wordt gestreefd naar een multifunctionele ontwikkeling en verweving van
functies, een gedifferentieerde woningvoorraad en een woningdichtheid van 15
woningen/ha.


De gewenste openruimtestructuur

Met betrekking tot de natuurlijke structuur worden een aantal bovenlokale
ecologische infrastructuren aangegeven – net buiten de gemeente is de
natuuraandachtszone „Kreken van Assenede‟, Sint-Elooiskreek en het Kloosterbos
gelegen.

-

Gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos, natuur en recreatie op
basis van de landschappelijke differentiatie.

Voor de gemeente Zelzate zijn volgende natuurverbindingsgebieden geselecteerd:
St-Elooispolder, Verbindingsgebied Ertvelde en bosgebied Sidmar.

-

Bundeling van wonen en woonondersteunende functies in een beperkt aantal
kernen.

Er is geen ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang aanwezig.

-

Evenwichtige spreiding van de economie gekoppeld aan centrale plaatsen
met ontsluitingspotenties.

-

Gebiedsgerichte ontsluiting is gericht op de belangrijkste centrale kernen.

Met betrekking tot de agrarische structuur wordt het grondgebied van de gemeente
Zelzate beschouwd als een open landbouwgebied met kansen voor recreatief
medegebruik.


Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren


De gewenste nederzettingsstructuur

Zelzate behoort tot de „niet stedelijke centra als aanvulling van het hiërarchische
stedennet en grote kernen als nederzettingen‟. Zelzate kan worden beschouwd als
een grote zelfvoorzienende kern die over een aanbod van voorzieningen beschikt
dat vergelijkbaar is met dit in de kleinste steden. Het grondgebied van de
gemeente is echter beperkt.
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De gewenste toeristisch-recreatieve structuur

Zelzate is gelegen binnen het toeristisch – recreatief aandachtsgebied Vlaams
kreken- en Poldergebied, wat betekent dat het gebied een toeristisch – recreatieve
aantrekkingskracht heeft. In dit gebied zijn elementen te situeren die voor een
beperkte toeristisch-recreatieve aantrekking zorgen. Ontwikkeling van bijkomende
toeristisch- recreatieve structuur van lokaal niveau wordt gekoppeld aan de
bestaande nederzettingsstructuur.
Verblijfsaccommodatie wordt geïntegreerd in de bestaande kernen of ingepast in
bestaande hoevegebouwen. Het Meetjesland is met haar open landschap een
gebied bij uitstek voor extensieve recreatie, fietsen en wandelen. Overaanbod van
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kleinschalige toeristisch – recreatieve initiatieven moet vermeden worden evenals
nieuwe hoogdynamische infrastructuur. De grotere infrastructuren horen thuis in
Eeklo en Maldegem.



De lijninfrastructuur

De gewenste ruimtelijk – economische structuur

De wegontsluiting omkadert het Westelijk Openruimtegebied met N49 / E34, N44
Maldegem – Aalter, E40 en R4-west. De omvorming van de N49 / E34 tot
hoofdweg gebeurt door het Vlaams Gewest. Slechts een beperkt aantal opritten
zullen behouden blijven. Dit zijn alvast de N44 (Maldegem), R43 (Eeklo), R4-west
en R4-oost. De specifieke verkeersafwikkeling volgt uit de streefbeeldstudie voor
de N49/A11 (zie 2.2.4).

Zelzate is gelegen in het grensoverschrijdend netwerk Gent-Terneuzen. De
regionale tewerkstelling zal gesitueerd worden op goed ontsloten locaties.

Zelzate is gelegen aan de R4. De R4 wordt uitgebouwd als grootstedelijke
verdeelweg.

De as Gent-Terneuzen is getypologeerd als een grensoverschrijdend stedelijk
gebied. Het is een potentieel economisch netwerk dat structuurbepalend is op
Vlaams niveau omwille van:

De as Zelzate-Eeklo-Maldegem (oude spoorwegberm) is een zoekzone voor de
vervollediging van het fietsroutenetwerk in het noorden van de provincie.

De jachthaven te Zelzate op het Zeekanaal Gent-Terneuzen is van lokaal belang.


-

de economische structuur geënt op het zeekanaal Gent-Terneuzen met
zeehaven en watergebonden bedrijventerreinen. In deze betekenis kan het
stedelijk netwerk veeleer beschouwd worden als een economisch netwerk

-

de bundeling van infrastructuur van internationaal niveau (water, weg, spoor,
leidingstraten) met verbindingen met het achterland

-

de aanwezigheid van stedelijke gebieden over de landsgrenzen (Axel en
Terneuzen).

In de gemeente Zelzate werden hiernaast o.a. volgende routes geselecteerd
binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: route via Beneluxlaan, route
via St-Francisdijk, route via Denderdreve, route via Westkade, … .
De selectie van de primaire wegen type II is niet-limitatief. De provincie suggereert
aan het Vlaams Gewest daarom volgende wijziging aan de selectie van primaire
wegen II op het grondgebied van Zelzate: R4-Oost van A14/E17 tot A11/N49
(Zelzate-Oost). In onderstaande tabel staan de geselecteerde secundaire wegen
die voor Zelzate van belang zijn.

De uitbouw van lokale kleinhandelsactiviteiten is mogelijk in de kernen. Nieuwe
grootschalige handelszaken van lokaal belang kunnen enkel in het hoofddorp
worden voorzien.
Er is een winkelcomplex bestaand uit een tiental winkels gelegen aan de
R4/Rijkswachtlaan. Het is aan de rand van de kern van Zelzate. Het betreft een
vlekvormige concentratie met een lokaal wervingsbereik.
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 Samenvattend

Tabel 2 : Selectie secundaire wegen

Weg + wegvak

Motivatie en/of aandachtspunten

Selectie van secundaire wegen voor het Westelijk Openruimtegebied
N458-N448-R4
'secundaire kam' met wegvakken
- knooppunt 5 R4-west tot N458,
- N458, van Kluizendorpstraat tot
centrum Ertvelde (N448),
- N448, van centrum Ertvelde tot
A11/N49,
- paralleltracé A11/N49, tussen N448
en R4 (Zelzate-west)
- min. wegvak R4 te Zelzate-west,
tussen N448 (Assenedesteenweg) en
knooppunt 1 R4-west

- zowel met als zonder aansluiting op het
hogere wegennet (nog te bepalen in het kader
van streefbeeldstudie en MER voor A11/N49);
- verzamelen van verkeer uit het noordoostelijk
deel van het Westelijk Openruimtegebied naar
het hogere wegennet;



belang van openbaar vervoersassen als structurerende elementen voor
de stedelijke ontwikkeling en de relatie met de dorpen in de omgeving



aandacht voor de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Zelzate
en omgeving, bv. met betrekking tot recreatief fietsverkeer



belang van het Kanaal Gent -Terneuzen voor economische ontwikkeling
en tewerkstelling



R4 wordt uitgebouwd als stedelijke verdeelweg



oude spoorwegberm Zelzate-Eeklo-Maldegem als onderdeel van
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

- cf. streefbeelden voor R4 en A11/N49;
- nog nader te bepalen aansluiting op R4 in
Zelzate-west (+/- t.h.v. Assenedesteenweg),
- met bijzondere aandacht voor leefbare
doortocht te Ertvelde.

2.1.4

Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplannen

Er zijn geen Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (PRUP‟s) in Zelzate…

Selectie van secundaire wegen voor het Noordelijk Openruimtegebied
N449-noord
van A11/N49 (Zelzate) tot Rechtstro
(Wachtebeke)

- verzamelen (sub)regionaal verkeer uit
noordwestelijk deel van het Noordelijk
Openruimtegebied, in het bijzonder het
hoofddorp Wachtebeke, enkele woonkernen
naar de haven en naar het hogere wegennet, en
van het 'toeristisch-recreatief knooppunt op
provinciaal niveau' Puyenbroeck, naar het
hogere wegennet;
- aandacht voor leefbaarheid in de doortocht
van Wachtebeke.

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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2.1.5

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2007)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate werd vastgelegd door de
Bestendige Deputatie op 11 oktober 2007 en gepubliceerd in het Staatsblad op 24
oktober 2007. (zie kaart 4)
Gewenste ruimtelijke structuur
Het GRS Zelzate volgt de basisfilosofie van het RSV waarbij drie ruimtelijke
begrippen als basis worden genomen:
-

het zuinig omspringen met de beschikbare ruimte

-

het afstemmen van het beleid op de draagkracht van het gebied

-

aandacht besteden aan de kwaliteit van de ruimte

Concreet voor Zelzate betekent dit:
-

het fysisch systeem (reliëf, bodem, waterhuishouding, …) als basis nemen
voor de verdere ontwikkeling

-

het bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in de woonkernen

-

de open ruimte voorbehouden voor essentiële openruimtefuncties

-

streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit

-

aandacht voor de verschijningsvorm van de ruimte

Hieronder wordt de visie van de gemeente beschreven zoals opgenomen in het
GRS:


Visie op de nederzettingsstructuur

De deelgebieden (Zelzate-oost en Zelzate-west) hebben een uitgesproken
verstedelijkt karakter. Het ruimtelijk beleid zal erop gericht zijn kernversterkend te
werken (inbreiding). De grenzen van het bebouwd gebied zullen worden
omschreven met „poorten‟


Visie op de economische structuur

De industriële uitbouw van de gemeente zal enerzijds gericht zijn naar de
kanaalzone en anderzijds naar de uitbouw van een lokale KMO zone.
Voorts zal het gemeentebestuur werk maken van de realisatie van een lokaal
bedrijventerrein, nl. het gebied ten oosten van de bestaande zgn. AKMO zone in
de oksel van Stoepestraat/N49 (A11). Het lokale bedrijventerrein wordt best
ingeplant aanleunend bij de KMO zone van Assenede omwille van de reeds
bestaande ontsluiting en de geplande aansluiting naar de R4 via de nog aan te
leggen parallelweg.
De ontsluitingsproblematiek van de bedrijventerreinen is een voortdurend
aandachtspunt van het gemeentebestuur. Het bestuur zal, desgevallend in overleg
met andere besturen, voorzien in goed ontsloten bedrijventerreinen. Een
strategische actie inzake de ontsluiting van de bedrijventerreinen is de ontsluiting
van de KMO zone Karnemelkpolder. Verschillende opties hierin zijn mogelijk. De
ontsluiting via een landbouwweg (gelegen op Nederlands grondgebied) is niet
aangewezen omwille van het beperkte gabariet van de weg, juridische problemen
en de nabijheid van Canisvliet. Daarom wordt geopteerd om een nieuwe
ontsluiting te realiseren bij de ontwikkeling van het gebied Endeke. De huidige
ontsluiting richting Traktaatweg, zal bij de aanpak van het wegsegment R4-oost,
komen te vervallen.
De concentraties van kleinhandel rond volgende gebieden: Grote Markt (Zelzateoost) en Groenplein (Zelzate-west) worden uitgebouwd op wijkniveau. De
bestaande winkelconcentratie t.h.v R4/Rijkswachtlaan is van lokaal belang en
wordt niet structureel uitgebreid.

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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Visie op de toeristisch-recreatieve structuur

Het recreatief fietsen en wandelen in het polder- en krekengebied (beleidsmatig)
zal worden aangemoedigd door het beter benutten van de (potentiële) troeven en
de uitbouw van recreatieve routes. De locatie Endeke kan gebruikt worden voor de
inplanting van openlucht sport- en recreatieterreinen. De noord-zuid gerichte
parkstructuur die Zelzate doorsnijdt ter hoogte van de oude bedding van het
kanaal Gent-Terneuzen, wordt verder ontwikkeld als groenzone en vormt zo een
meerwaarde voor omliggende woongebieden.


Visie op de lijninfrastructuur

De visie inzake mobiliteit streeft naar een afstemming van het ruimtelijk beleid op
het mobiliteitsbeleid. Hierbij zal men streven naar een categorisering der wegen
waarbij men minder omgevingshinder door vrachtverkeer veroorzaakt.
De basismobiliteit dient veilig gesteld en er dienen minder autoverplaatsingen te
gebeuren door selectieve bereikbaarheid van het centrumgebied, o.a. stimuleren
van andere vervoerswijzen. Een strategische actie inzake mobiliteit is de
herinrichting van de Kanaalstraat en de realisatie van een fietsverbinding tussen
Klein Rusland en Zelzate centrum. De gipsberg tussen Callemansputte en Klein
Rusland wordt een zone voor landschapsontwikkeling en zal toegankelijk worden
gemaakt voor voetgangers en fietsers.
Gewenste deelstructuren


Gewenste nederzettingsstructuur

De volgende gebieden komen op termijn in aanmerking voor woningbouw:
-

gebied Westkade/Suikerkaai: +/- 75 woningen mogelijk

-

gebied Assenedesteenweg/Kasteelstraat: +/- 50 woningen

-

gebied Denderdreve: potentie voor +/- 630 woningen
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Het gebied Denderdreve is het meest belangrijke vanuit mobiliteitsoogpunt. In het
GRS wordt aanbevolen om bij de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp
ondermeer rekening te houden met de bestaande en gewenste ontsluiting voor
zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers en om de
verkeersafwikkeling in een groter geheel te bekijken. Er moet onderzocht worden
of Denderdreve kan functioneren als wijkontsluitingsweg voor het ganse gebied.


Gewenste economische structuur

De gemeente Zelzate is onderdeel van het grensoverschrijdend netwerk GentTerneuzen, opgebouwd rond het kanaal. De economische ontwikkeling van
Zelzate is grotendeels gelieerd met de verdere economische ontwikkelingen van
de kanaalzone. In Nederland zijn plannen voor verder uitbouw van de
industrieterreinen rond Terneuzen. In België zullen industrieterreinen uitgebouwd
worden rond het in aanleg zijnde Kluizendok. Dichterbij zullen tussen Rieme en
Zelzate - west industrieterreinen ontwikkeld worden, zoals vastgelegd in het
gewestelijk RUP Afbakening Zeehavengebied Gent. De inrichting R4-oost en R4west kadert tevens in dit plan.
Zelzate is geselecteerd als hoofddorp in het buitengebied. Volgens het RSV kan
een lokale ambachtelijke zone voorzien worden aansluitend aan het hoofddorp of
aansluitend aan een bestaande ambachtelijke zone. Zelzate ligt nu al te midden
van industriegebieden. De locatie van een nieuwe KMO-zone dient weloverwogen
te gebeuren. De woonomgeving mag geen overlast ondervinden. Verkeer
doorheen het centrum van Zelzate dient gemeden te worden.
Vanuit deze visie besluit de gemeente dat de best mogelijke locatie voor een
nieuw lokaal bedrijventerrein het gebied ten westen van Zelzate is dat aansluit bij
de te realiseren KMO-zone op grondgebied Assenede. De percelen zijn gelegen in
agrarisch gebied en worden momenteel gebruikt voor landbouw. Het is weinig
geschikte landbouwgrond. De ligging aan de rand van de kern in een door
infrastructuren en bebouwing ingesloten gebied betekent een beperkte hinder voor
de kern Zelzate en de aanpalende woongebieden. De ontsluiting van het terrein
kan gebeuren via de nieuwe secundaire weg tussen de Kasteelstraat en
Assenede. Via de lokale wegen is het daarenboven eenvoudig bereikbaar voor
werknemers op de fiets.

14



Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

Zelzate is gelegen in het toeristisch – recreatief aandachtsgebied van het Vlaams
Kreken- en Poldergebied. De potenties, vnl. gericht op recreatief medegebruik,
dienen optimaal aangewend te worden.
Recreatieve fietsroutes zijn een onderdeel van een totaal recreatief - toeristisch
aanbod van de streek. In het recreatief fietsroutenetwerk dient een duidelijke
hiërarchie aanwezig te zijn. Het uitbouwen en versterken van het recreatieve
fietsroutenetwerk kent prioriteit. Bij optimalisatie van het fietsnetwerk wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande verharde wegen.


Plannen van Aanleg

Algemeen Plan van Aanleg
In Zelzate is er geen Algemeen Plan van Aanleg opgemaakt.
Bijzondere plannen van aanleg
De volgende goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg (BPA) bestrijken delen
van het grondgebied van Zelzate.

Gewenste lijninfrastructuur

De beschrijving van de gewenste lijninfrastructuur in het Ruimtelijk Structuurplan is
gebaseerd op het vorige, niet meer actuele mobiliteitsplan. Voor een actuele
beschrijving van de bestaande en de gewenste lijninfrastructuren wordt verwezen
naar 4.5.
 Samenvattend


er worden 3 uitbreidingsgebieden voor woningbouw waarbij Denderdreve
het belangrijkste is met mogelijks 630 nieuwe woningen



de mogelijke inplanting van een nieuw lokaal bedrijventerrein gebeurt het
best ten westen van Zelzate, grenzend aan de te ontwikkelen KMO-zone
in Assenede. De ontsluitingsproblematiek van bedrijventerreinen is een
voortdurend aandachtspunt voor het gemeentebestuur



2.1.6

de uitbouw van een goed recreatief fietsroutenetwerk is belangrijk om de
toeristische functie van Zelzate en omgeving verder te stimuleren

-

BPA nr 3 'Wittouck'

Het BPA werd goedgekeurd bij K.B. 13.01.1961. Het omvat een verfijning van de
woonzone. Het is nagenoeg volledig gerealiseerd.
-

BPA nr 4 'Wittouck uitbreiding'

Het BPA werd goedgekeurd bij K.B. 07.10.1964. Het omvat een verfijning van de
woonzone. Het is nagenoeg volledig gerealiseerd.
-

- BPA nr 4 'Wittouck gedeeltelijke herziening'

Het BPA werd goedgekeurd bij M.B. 12/09/2001. Het omvat de herziening van de
bestemming van de watertoren naar sociale woningbouw. De algemene
voorschriften zijn nog van toepassing op het perceel.
-

BPA nr 4 'Wittouck gedeeltelijke herziening nr. 2'

Het BPA werd goedgekeurd bij M.B. 24.08.2006. Met de BPA wijziging wordt
afgezien van de bestemming van de watertoren voor sociale woningbouw. Het
perceel wordt bestemd voor wonen.
De opmaak van het GRUP Wittouck (zie verder) heft deze BPA's op.

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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-

BPA nr 5 'Debbautshoek' eerste herziening

Het BPA werd goedgekeurd bij K.B. 15.11.1999. Het omvat een volledige
herziening van het oorspronkelijk plan. Het is nagenoeg volledig gerealiseerd.
-

BPA nr 6 'Molenstukken'

Het BPA werd goedgekeurd bij K.B. 08.03.1974. Het omvat een verfijning van de
woonzone. Het is op twee percelen na, volledig overschreven door het gewijzigde
plan van 1993.
-

BPA nr 6 'Molenstukken' eerste wijziging

De herziening werd goedgekeurd bij K.B. 25.06.1993. In deze wijziging werd de
schrapping van de zone voor hoogbouw en openbare parking doorgevoerd. Zones
voor sociale woningbouw en een zone voor dienstverleningsgebieden werden
toegevoegd. Het is volledig gerealiseerd.

2.1.7

Het Project Gentse Kanaalzone

 Situering
In 1993 werd op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen het ROM-project
„Gentse Kanaalzone‟ opgestart. ROM staat voor Ruimtelijke Ordening en Milieu. In
het Project Gentse Kanaalzone werken publieke en private betrokkenen op basis
van vrijwilligheid samen aan de strategievorming en concrete projecten voor de
ontwikkeling van de Gentse kanaalzone. Deze aanpak heeft als doel het ruimtelijk
beleid, het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in dit
gebied beter op elkaar af te stemmen.
Het Strategisch Plan Gentse Kanaalzone werd in 2007 door alle betrokken
partners vastgesteld. Het Strategisch Plan heeft geen expliciet omschreven
juridische status maar geeft een beeld van de gewenste toekomstige situatie in de
kanaalzone. Op die manier vormt het de leidraad voor de toekomstige uitbouw en
inrichting van de Gentse kanaalzone.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
De volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) bestrijken delen
van het grondgebied van Zelzate.

Het strategisch plan vormt de inhoudelijke basis voor het gewestelijk RUP
“Afbakening zeehavengebied Gent / inrichting R4-oost en R4-west”. (zie 2.1.2)

-

 Met betrekking tot. Zelzate

RUP Parking CC De brug/school en omgeving (2009)

Het RUP werd goedgekeurd door de deputatie 15/01/2009. Het omvat een
herziening van de bestemming van een tweetal percelen met het oog op het
realiseren van een (beperkte) parking.
-

RUP Wittouck (in opmaak)

Dit RUP omvat een actualisering van de voorschriften van alle bestaande BPA's in
de wijk Wittouck. Gezien het plan nagenoeg volledig gerealiseerd is, zullen de
toekomstige bouwwerken zich in hoofdzaak beperken tot uitbreiden van bestaande
woningen en het realiseren van bijgebouwen in de tuinzone. Met de herziening
worden de bestaande BPA's opgeheven.
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Visie op de ontsluiting van de Kanaalzone langs de weg
Voor de gehele kanaalzone wordt geopteerd om doorgaand verkeer te scheiden
van bestemmingsverkeer en verkeer van en naar bedrijventerreinen te scheiden
van verkeer van en naar woondorpen en -wijken. Daarom werd voor de
kanaalzone een hiërarchische verkeerstructuur uitgewerkt.
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Voor de R4 West (primaire I) en de R4 Oost (primaire II) werden in 1999
raamplannen opgesteld. De raamplannen geven de inrichting van de R4 West en
R4 Oost weer. De R4 West vangt het doorgaande verkeer op, o.a. vanuit de
Westerscheldeoeververbinding. De R4 Oost fungeert als verdeelweg voor de
haven. De opties uit de raamplannen voor R4 West en Oost werden in het
gewestelijk RUP afbakening zeehavengebied opgenomen. Ook voor het
onderliggend wegennet werd een raamplan opgesteld (2003).
De raamplannen voor R4-west, R4-oost en het onderliggende wegennet bepalen
de hiërarchie van de verschillende wegen in de Gentse kanaalzone die binnen het
economisch verkeerssysteem functioneren.


-


-

Primaire wegen

Voor de R4 West als primaire weg I en R4 Oost als primaire weg II worden
overeenkomstig de raamplannen en in toepassing van het RSV volgende
doelstellingen gehanteerd:
-

de woonkernen ten oosten van de R4-west mogen niet worden afgesneden
van de hoofdkernen ten westen van de weg;
R4-west moet zijn rol als primaire weg I kunnen vervullen, met consequenties
naar aantal aansluitingen en rechtstreekse ontsluitingen;

-

R4-oost moet zijn rol als primaire weg II kunnen vervullen;

-

de Traktaatweg (N423) moet worden afgeleid naar het hoofdwegennet.

R4-oost, als primaire weg II, wordt ontlast van het doorgaande verkeer uit de
Westerscheldeoeververbinding en fungeert als een verdeelweg voor de
haven. Dit wordt ondersteund door remmende rotondes aan de beide
uiteinden en een systeem van ongelijkgrondse knooppunten (de zogenaamde
Hollandse complexen), aangevuld met enkele parallelwegen die de
naastgelegen bedrijventerreinen ontsluiten.
Secundaire wegen

De R4 te Zelzate-west - tussen N436 en A11 wordt als secundaire weg
beschouwd met als functie het verzamelen van verkeer van de hoofddorpen
en woonkernen in het noordoostelijk deel van het westelijk open ruimtegebied
en van Zelzate;


Lokale wegen

-

R4 op de westelijke oever tussen N436 en de brug over het kanaal

-

Kanaalstraat tussen Traktaatweg en de aansluiting van de secundaire weg
type II (rotonde), als de belangrijkste ontsluitingsweg voor Zelzate;

-

Beneluxlaan als lokale havenverbindingsweg tussen Nederland en de Gentse
kanaalzone.

Visie op fietsverkeer
R4-west en R4-oost zijn daarbij de dragers van het autoverkeer van en naar de
haven:
-

R4-west, als primaire weg I, kent hierin een beperkt aantal knooppunten (E34,
Rieme-noord, Kluizendok/Wippelgem, Langerbruggestraat, Zeeschipstraat),
die alle voor het havenverkeer bruikbaar zijn;
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In het strategisch plan wordt de noodzaak van goede fietsverbindingen tussen de
haven en de omliggende woonkernen vooropgesteld. Op dit moment ontbreekt
een veilige fietsverbinding naar o.a. Zelzate. Als specifiek aandachtspunt wordt
een goede fietsverbinding tussen Klein Rusland en Zelzate naar voor geschoven.
Langsheen de armen van R4 worden beveiligde fietspaden voorzien. Op sommige
plaatsen zullen ongelijkgrondse kruisingen van fietspaden met de R4 worden
gemaakt.
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Tussen de kanaaldorpen en -wijken, bedrijventerreinen en stedelijke centra wordt
een aantrekkelijk, comfortabel en veilig fietsroutenet (over bestaande en nieuwe
straten en paden) uitgebouwd. Twee doorlopende dorpenfietsroutes, EvergemZelzate op linkeroever en Oostakker-Zelzate op rechteroever, vormen hiervan de
ruggengraat.
Voor de korte termijn worden volgende realisaties m.b.t. Zelzate voorgesteld:
-

Aanleg doorlopende dorpenfietsroute Oostakker-Wachtebeke/Zelzate

-

Aanleg doorlopend dorpenfietsroute Evergem-Rieme/Zelzate

-

Aanleg fietspad tussen Klein-Rusland en Zelzate-centrum langs Twee
Gidsenlaan met rechtstreekse aantakking aan kanaalbrug

Visie op collectief vervoer
De uitbouw van een goed openbaar vervoer tussen de woonkernen en de haven
wordt als zwakte ervaren. Het strategisch plan wil de kanaaldorpen en de
bedrijventerreinen uitbouwen als knopen in het lijnennet van het collectief vervoer:
“Centraal staat de realisatie van een openbaar vervoernetwerk dat voorziet in de
verbeterde bereikbaarheid van zowel bedrijventerreinen in de Gentse kanaalzone
als van de kanaaldorpen en -wijken. Deze verbeterde bereikbaarheid wordt niet
alleen bereikt door het verbeteren van het netwerk, de lijnvoering, ook wordt
ernaar gestreefd om de frequenties en tijdstippen van busverbindingen af te
stemmen op de behoeften van de diverse locaties. Op bedrijventerreinen is
bijvoorbeeld meer rekening te houden met werktijden, ploegendiensten
enzovoorts. De basis van dit systeem wordt gevormd door sneldiensten over de
beide armen van R4 (mogelijk met een sneltramsysteem op de aanwezige
sporen).”
“De verschillende vormen en lijnen van gemeenschappelijk vervoer zorgen voor
een vlotte bereikbaarheid van de hoofdknooppunten voor openbaar vervoer in
Gent (Dampoort en Sint-Pietersstation). In de kanaalzone zijn ze onderling goed
verbonden en afgestemd met overstapmogelijkheden in knopen in de dorpskernen
Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

en aan ingangen van bedrijvenzones. Om voor- en natransport per fiets te
vergemakkelijken worden deze knopen met een goede accommodatie uitgerust.”
Vanuit het strategisch plan worden volgende realisaties m.b.t. Zelzate voorgesteld:
-

Verdere uitbreiding aanbod op de oostelijke dorpenlijn tussen Dampoort en
Wachtebeke/Zelzate met behoorlijke frequentie (evt. met vorm van belbus, …)

-

Tijdelijk (in afwachting van personentreinverbinding) verhoogde frequentie
buslijnen langs R4‟s naar bedrijventerreinen en naar Zelzate

-

Een specifiek aandachtspunt is het invoeren van een goede busverbinding
tussen Klein Rusland en Zelzate.

-

Realisatie van een westelijke dorpenroute Kerkbrugge – Doornzele – Zelzate

-

Onderzoek naar opzetten interregiobusverbinding Gent-Goes

 Samenvattend


R4 West en R4 Oost als dragers voor autoverkeer naar en van de Gentse
Haven



R4 tussen N436 en A11: secundaire weg met verzamelfunctie voor
verkeer vanuit Zelzate



R4 vanaf de N436 tot aan Traktaatweg is lokale weg en wordt als
belangrijkste ontsluitingsweg voor Zelzate beschouwd



de Beneluxlaan als verbinding tussen Nederland en de Gentse
Kanaalzone



nadruk op uitbouw fietsroutenetwerk, o.a. verbinding Klein Rusland – kern
Zelzate



nadruk op uitbouw goede openbaar vervoerverbindingen tussen Zelzate,
de Kanaalzone en Gent; op termijn sneltrams op bestaande sporen
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2.2 Mobiliteitsplannen en –studies
2.2.1

Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen (1997)

Het Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen heeft volgende doelstellingen:
-

op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten
en poorten waarborgen;

-

de verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle doelgebieden
op een selectieve en billijke manier waarborgen (basismobiliteit);

-

ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid minstens op het
huidig niveau handhaven;

-

de trendmatige daling van de verkeersonveiligheid verder zetten.

Aan de hand van kritische succesfactoren (CSF's) wordt vastgelegd welke
terreinen van het beleid cruciaal zijn voor het bereiken van deze strategische
doelstellingen:
-

beheersen van de mobiliteitsvraag

-

het aanpassen van het vervoersaanbod met het oog op een multimodale
verschuiving

-

het categoriseren van de verkeersinfrastructuur

-

maken van bindende afspraken in functie van een beheersgericht
transportbeleid

-

bewaken van de consistentie op niveau van de planning en de uitvoering
tussen het beleid van de andere sectoren en het transportbeleid

-

het creëren van een maatschappelijk draagvlak door een gerichte
communicatie, vorming en een wederzijdse dialoog
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-

binnen de huidige begrotingsmiddelen komen tot een optimale aanwending
van de financiële middelen tussen en binnen de verschillende vervoersmodi

-

het genereren van bijkomende financiële middelen en het creëren van een
kader dat projectorganisatie toelaat

-

het op een gelijkwaardige basis incorporeren van de milieuoverwegingen en
de verkeersveiligheidszorg binnen het transportbeleid

Het Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen was een van de basisdocumenten
voor de opmaak van het mobiliteitsplan Vlaanderen.

2.2.2

Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001)

Het Vlaams mobiliteitsbeleid staat voor de opgave om een beheersgericht beleid
te voeren waarbij de economische, de sociale, de ruimtelijke en de milieu
componenten ten volle worden onderkend en geïntegreerd benaderd. Het na te
streven resultaat is een billijke en sociaal gecorrigeerde verdeling van de
verplaatsingsmogelijkheden,
een
aangepast
verplaatsingsgedrag
en
vervoermiddelengebruik met als uiteindelijk gevolg een positieve evolutie op
niveau van de externaliteiten (omgevingseffecten, filevorming, doorstroming, ...).
Uit bovenstaande missie kunnen volgende vijf doelstellingen voor het
mobiliteitsbeleid afgeleid worden.
Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Deze doelstelling streeft ernaar om de vlotheid waarmee economische
knooppunten en poorten kunnen bereikt worden te verbeteren. Oorzaak van de
problematiek rond bereikbaarheid is het grote aantal verplaatsingen dat ook in de
toekomst zal blijven groeien. Deze verplaatsingen vinden grotendeels plaats
tijdens specifieke periodes van de dag (de ochtend- en de avondspits). Dit alles
leidt tot knelpunten op de verschillende verkeersnetwerken, op de eerste plaats op
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het wegennet maar ook bij het bus- en treinvervoer. Ook het waterwegennet kent
haar specifieke knelpunten.
Het garanderen van de toegankelijkheid
Een tweede doelstelling voor het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen is het faciliteren
van de verplaatsingsbehoefte. Streefdoel hierbij is een zo groot mogelijke
“toegang” tot de mobiliteit. Hiermee bedoelen we zowel de “toegang” tot het
vervoerssysteem in zijn geheel als tot de individuele of collectieve
vervoermiddelen op zich. Omdat mobiliteit zich in de toekomst niet uitsluitend laat
vertalen in fysieke verplaatsingen wordt ook de toegang tot de informatie- en
communicatienetwerken als belangrijke component mee genomen in het streven
naar een vanuit sociaal oogpunt duurzame ontwikkeling van de mobiliteit.
Het verzekeren van de veiligheid
De derde doelstelling van het mobiliteitsbeleid heeft tot doel de verkeersveiligheid
te verhogen. De verkeersinfrastructuur en het gebruik dat ervan gemaakt wordt
blijkt niet altijd even veilig te zijn als maatschappelijk gewenst. Gelukkig daalt de
verkeersonveiligheid sinds het begin van de jaren zeventig. Toch blijft het aantal
slachtoffers hoog, zeker bij een vergelijking met andere Europese lidstaten. De
bestrijding van de objectieve en subjectieve onveiligheid is en blijft dan ook een
belangrijke maatschappelijke prioriteit.
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

verkeersdichtheid zoals de grootstedelijke gebieden en de Vlaamse Ruit.
Infrastructuur en gebruik van vervoersmiddelen zetten ook de kwaliteit van
verplaatsingen op microniveau onder druk. De verkeersonveiligheid, de
onoversteekbaarheid, de barrièrewerking, de parkeeroverlast en het gebrek aan
ruimte voor voetgangers komen in min of meerdere mate over het grondgebied
gespreid voor. Het ruimtebeslag door verkeer speelt vooral een rol in stedelijke
gebieden en de kernen van gemeenten. De onoversteekbaarheid is een typisch
probleem voor secundaire wegen.
Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu
De vijfde doelstelling beoogt om ondanks een verdere toename van de mobiliteit,
de milieu- en natuurschade die ze veroorzaakt tot op een aanvaarbaar niveau
terug te dringen. Het proces van een al maar groeiende vraag naar mobiliteit moet
gebeuren met aandacht voor de kwaliteit van het leefmilieu („milieuduurzaam‟) en
zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen. In zijn
huidige context is het transportsysteem niet milieuduurzaam. Zo wordt het
draagvermogen van het milieu voor de emissies overschreden, is het verbruik van
uitputbare fossiele brandstoffen nog altijd te hoog en wordt door de lokale en
regionale impact van het transportnetwerk de algemene biodiversiteit van de
ecosystemen ernstig bedreigd.
In het kader van het wegwerken van missing links en knelpunten op het
hoofdwegennet staat de omvorming van de N49 Westkapelle-Zelzate tot
autosnelweg nadrukkelijk vermeld als een van de uitdagingen voor de
(middel)lange termijn (2005-2010).

De vierde doelstelling van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen is het streven naar
een voor mensen verkeersleefbare omgeving, niet alleen als doelstelling op zich
maar ook als randvoorwaarde voor de beleidsdoelstellingen rond bereikbaarheid
en toegankelijkheid. Zowel de verkeersinfrastructuur als het gebruik van
gemotoriseerde vervoersmiddelen zetten de kwaliteit van het verblijven onder
druk. Luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, geluid en trillingen, geurhinder
en gebrekkige belevingswaarde komen over het hele grondgebied voor, maar in
veel hogere mate in gebieden met grote bevolkingsdichtheid en grote
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2.2.3

Mobiliteitsplannen van omliggende gemeentes

Mobiliteitsplan Assenede
Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Assenede is conform verklaard op
19/08/2002. De sneltoets is in 2008 uitgevoerd met als resultaat “Spoor 2:
Verbreden en/of Verdiepen”. De verkenningsnota is op 10-01-2010 conform
verklaard door de Provinciale AuditComissie.
Volgende aspecten uit het gemeentelijk mobiliteitsplan van Assenede zijn van
belang voor Zelzate:


Met betrekking tot wegverkeer

In het mobiliteitsplan Assenede worden preventieve maatregelen tegen noordzuidsluipverkeer voorgesteld. Er wordt een tonnenmaatbeperking bij de overgang
naar lokale wegen type II voorzien net als een parkeerverbod voor vrachtwagens
in woongebieden. Op landelijke wegen en in de polder rondom de kreken worden
maatregelen tegen sluipverkeer genomen: landbouwluizen-sleepflappen, delen
asfalt opnieuw met kassel inleggen tussen betonstroken, verbodsborden,
maximum snelheid 50km/u.
Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt wordt een gefaseerde invoering van zone 30 in
alle verblijfsgebieden voorzien, o.a. in de woongebieden op de grens Zelzate –
Assenede (wijk Triest, De Katte).


Met betrekking tot openbaar vervoer

Vanuit basismobiliteit wordt een uitbreiding van het belbusaanbod en een
frequentieverhoging op de lijn 96 Eeklo-Zelzate gevraagd.
Voor netmanagement wordt een ontdubbelingstrategie voor de Kanaalzone bepleit
met sneldiensten en een multimodaal knooppunt vanaf Zelzate-West, integratie
snelbus Gent – Goes en betrouwbare busdiensten tussen beide kanaaloever. Aan
de overstapknoop Zelzate-West kunnen ook P&R, B&R en carpoolvoorzieningen
ontwikkeld worden.
Voor het schoolvervoer wordt een samenwerking met de verschillende scholen en
eventueel met De Lijn bepleit.
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Met betrekking tot de fiets

Voorstel om de fietsroute langs de spoorzate te koppelen aan Zelzate-centrum.
Verder fietsbewegwijzering tussen de woonkernen en bestemmingen van
bovenlokaal belang, via nonstophoofdroutes als via de andere trajecten.
Mobiliteitsplan Evergem
Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Evergem is conform verklaard op 19/08/2002.
/08/2002. De sneltoets is in 2007 uitgevoerd met als resultaat “Spoor 2: Verbreden
en/of Verdiepen”. Het verbreden en verdiepen start in voorjaar 2010.
Volgende aspecten uit het gemeentelijk mobiliteitsplan van Evergem zijn van
belang voor Zelzate:


Met betrekking tot wegverkeer

De ontwikkeling van de bedrijvenzone Rieme Noord (momenteel MER-procedure
lopende) en de daarbij horende ontsluiting vormen een belangrijk aandachtspunt.
In samenspraak met de bedrijven moet ook de problematiek van langparkerende
vrachtwagens bekeken worden.
De doortocht van de N448 (Stoepestraat) te Ertvelde en de Kanaalstraat te Rieme
worden heringericht. In de woonwijken in Rieme wordt zone 30 ingevoerd.


Met betrekking tot openbaar vervoer

In het mobiliteitsplan van Evergem wordt voor de verbinding tussen Evergem en
Gent geopteerd voor een treinverbinding (spoorlijn 58 Gent - Eeklo) gezien de
tijdsduur die nodig is om met tramlijn 1 de binnenstad te bereiken. In dit kader
werd het station in Evergem heropend.
Bovendien ziet men het verleggen van de spoorweg Gent-Zelzate (spoorlijn 55) als
een aanleiding om de bestaande band tussen Evergem en Zelzate uit te bouwen
en een betere ontsluiting van de bedrijven met het openbaar vervoer te voorzien.
Bijgevolg wordt voorgesteld om een rechtstreekse treinverbinding op de as Sas
van Gent - Rieme - Kluizen - Kerkbrugge - Wondelgem - Muide - Gent voor
personenvervoer te realiseren met een 20 minutenfrequentie op het bestaande
spoorwegnet. Deze verbinding richting Zelzate kan gebeuren via de bestaande
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goederenspoorlijn op de linkerkanaaloever die loopt tot in Terneuzen. Hierbij pleit
men voor het heropenen van een aantal stations op het grondgebied van
Evergem, waaronder het station van Kerkbrugge, Kluizendok en Rieme. De
nieuwe lijn 55 zal in eerste fase slechts op één spoor aangelegd worden. Gezien
de intensiteit van het goederenvervoer wordt personenvervoer pas overwogen
wanneer het dubbel spoor is gerealiseerd.

In de oriëntatienota werd op de problematiek van de tunnel en de brug te Zelzate
voor de ontwikkeling van de Gentse Haven gewezen: “Alhoewel beide
kunstwerken, op die plaats in de kanaalzone, samen volstaan om de oost-westverkeersstroom op te vangen, dient toch gewezen te worden op volgende
aspecten welke belangrijk zijn in het licht van eventuele toekomstige
ontwikkelingen.

In dit mobiliteitsplan wordt daarnaast de snelbus als verbinding tussen Gent,
Evergem, Zelzate en Terneuzen vermeld.

-

De brug is beweegbaar, en betekent gedurende de doortocht van zeeschepen
een onderbreking voor het wegverkeer.

-

De bestaande tunnel laat niet toe om het kanaal Gent-Terneuzen voldoende
te verdiepen, wanneer overgegaan wordt tot een verruiming van de nautische
toegangsmogelijkheden tot de haven van Gent.



Met betrekking tot de fiets

Er worden fietspaden voorzien in de Stoepestraat (N448) buiten de bebouwde
kant.
Mobiliteitsplan Gent
Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Gent is conform verklaard op 21/02/2003. De
sneltoets is in 2009 uitgevoerd met als resultaat “Spoor 2: Verbreden en/of
Verdiepen”. Aangezien de stad Gent begin 2010 gestart is met het
Verbreden/Verdiepen van het mobiliteitsplan Gent is het niet zeker of alle aspecten
uit deze visie nog steeds actueel zijn.
Volgende aspecten uit het gemeentelijk mobiliteitsplan van Gent zijn van belang
voor Zelzate:


Met betrekking tot wegverkeer

In het beleidsplan van de Stad Gent wordt ten aanzien van de R4 in een eerste
fase zonder meer het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gevolgd. De Stad Gent
vraagt echter om bij een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
de afweging te maken of de uitbouw van de internationale en Vlaamse noordzuidverbindende functie gedeeltelijk via de R4 oost dient te gebeuren. Op deze
wijze wordt vermeden dat zowel op de N49 als op de E40 congestiezones
ontstaan door combinatie van meerdere functies op bepaalde segmenten van het
hoofdwegennet (tunnel Zelzate en E40 tussen E17 en A. Pégoudlaan of N466).
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Deze twee factoren leiden ertoe dat, bij het uitvoeren van een kanaalverdieping,
beide bestaande kunstwerken best vervangen worden door één enkele, dieper
gelegen, tunnelverbinding, waarbij afzonderlijke kokers voorzien worden voor het
lokale verkeer.”


openbaar vervoer

De radiale as via de Haven naar Zelzate werd binnen de openbaar vervoerstudie
als positief geëvalueerd. In het mobiliteitsplan werd deze echter niet verder
opgenomen omdat de NMBS niet verder wenste in te gaan op de bediening van
deze gebieden per spoor.
Mobiliteitsplan Wachtebeke
Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Wachtebeke is conform verklaard op
30/05/2005. Het mobiliteitsplan is momenteel nog steeds conform. Een sneltoets
werd tot hier toe nog niet uitgevoerd.
Volgende aspecten uit het gemeentelijk mobiliteitsplan van Wachtebeke zijn van
belang voor Zelzate:
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Met betrekking tot. de fiets

Er worden fietspaden voorzien op de N449 (noord). Er wordt een fietsdoorsteek
door naaldbos naar Sidmar aangelegd.


Met betrekking tot openbaar vervoer

Lijn 73 Zelzate – Wachtebeke – Gent wordt versterkt. Lijn 76 Gent – Lochristi
wordt verlengd tot Wachtebeke. Lijn 74 Gent – Lokeren wordt langsheen
Puyenbroeck geleid.


Met betrekking tot wegverkeer

De N449 (noord) wordt ingericht als secundaire weg type II en de aansluiting met
de R4-Oost wordt heraangelegd met een rotonde.
Terneuzen (NL)
Ten noorden grenst de gemeente Zelzate aan Terneuzen. Aangezien deze
gemeente in Nederland ligt (Provincie Zeeland), worden in deze paragraaf de
verschillende actoren en planningsniveaus uit Nederland omschreven.
 Situering
De Nota Mobiliteit (2004) is een nationaal verkeers- en vervoerplan op grond van
de Planwet Verkeer en Vervoer (1998) en is de opvolger van het huidige
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2). In de Nota Mobiliteit wordt het
ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerkt en wordt
het verkeers- en vervoerbeleid (NVVP) voor de periode tot en met 2020
beschreven. De Nota Mobiliteit beschrijft een algemene visie op verkeer en
vervoer, het beleid voor de verschillende soorten mobiliteit (wegverkeer, openbaar
vervoer, spoor en fiets, luchtvaart en scheepvaart), het beleid om negatieve
effecten voor veiligheid en leefomgeving tegen te gaan beschreven en de
financiële uitwerking.
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De provincie krijgt de rol van regisseur van het regionale beleid. Aan deze rol
wordt invulling gegeven door de opmaak van een Provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan (PVVP). Het PVVP dient in te gaan op de essentiële onderdelen uit
het NVVP en moet aandacht besteden aan de afstemming met andere
beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, economie en milieu. De provincie is
verplicht de „meest belanghebbende bestuursorganen‟ bij de planvoorbereiding te
betrekken.
Het vorige PVVP, het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Zeeland (RVVP), was
opgesteld door de Vervoerregio Zeeland, waarin alle wegbeheerders
vertegenwoordigd waren. Halverwege de jaren ‟90 is besloten niet verder te gaan
met vervoerregio‟s, maar de regionale planvorming primair bij de provincies te
leggen in de vorm van een wettelijk verplicht plan. Voor Zeeland is dit het
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Zeeland - Mobiliteit op maat (2003). Dat
betekent dat het PVVP twee functies heeft: aan de ene kant is het een provinciaal
plan, qua status vergelijkbaar met het Streekplan, Waterhuishoudingsplan en
Milieubeleidsplan; aan de andere kant is het ook nog steeds het kader voor het
gezamenlijke verkeers- en vervoersbeleid van de verschillende wegbeheerders in
Zeeland.
Daarnaast is er op provinciaal niveau het omgevingsplan Zeeland (2006-2012)
waarin het provinciale beleid voor Ruimte, Milieu en Water is opgenomen. De
belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het faciliteren van de economische
dynamiek, het bevorderen van de sociaal-culturele dynamiek en het versterken
van de Zeeuwse omgevingskwaliteiten
Ook de gemeenten hebben een wettelijke plicht. Voor hen geldt echter geen
planplicht, maar een zorgplicht. Zij moeten zoals in de Planwet Verkeer en Vervoer
wordt beschreven zorgen voor het „zichtbaar voeren van een samenhangend en
uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid, dat richting geeft aan de door het
gemeentebestuur te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer‟. Het
gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid wordt vastgelegd in een GVVP, ofwel
Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan.
De gemeente Terneuzen heeft in een kadernota vastgesteld op welke wijze dit
beleid moet worden vormgegeven. In „Mobiliteitsplan 2006‟ wordt ingegaan op een
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Plan van Aanpak, het doel van een mobiliteitsplan, het plangebied en de rol van
interne en externe partijen. Het eigenlijke beleidsplan zal een visie vormen voor de
lange termijn, 2015-2020.
Een verdere uitwerking heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Om die reden is
besloten, vooruitlopend op een eventueel GVVP of Mobiliteitsplan, een nota op te
stellen over de huidige en toekomstige verkeersstructuur. Gekozen is voor het
vormgeven van een wegencategoriseringsplan, zowel voor de situatie anno 2008
alsmede de planhorizon van de kadernota Mobiliteitsplan, 2020.
Dit wegencategoriseringplan beschrijft categorieën en inrichtingseisen die van
toepassing zijn op alle wegen binnen het beheersgebied van de gemeente
Terneuzen. Qua verkeersstructuur wordt het plangebied gevormd door de kernen
Terneuzen en Axel en een tussengebied grofweg bestaande uit de Koegorspolder
en de Axelse Vlakte.
In 2010 zal de gemeente Terneuzen een verkeersveiligheidsplan uitbrengen.
 Met betrekking tot Zelzate
De Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen is volop in beweging. In en om de kern
Terneuzen worden diverse ruimtelijke projecten ontwikkeld, zoals de invulling van
de Stedelijke Randzone en de uitvoering van het Masterplan Axelse Dam. Deze en
andere ruimtelijke ontwikkelingen hebben een impact op het verkeer in Zelzate.
Van bovenstaande plannen worden vooral in het Provinciaal Verkeer- en
Vervoerplan Zeeland - Mobiliteit op maat (2003) elementen beschreven die van
belang zijn voor Zelzate:


Met betrekking tot wegverkeer

In 2003 werd de Westerscheldetunnel tussen Zeeland en Oost-Vlaanderen ter
hoogte van Terneuzen in gebruik genomen. De tunnel vertrekt halverwege tussen
Middelburg, Vlissingen en Goes op de N254, komt aan tussen het kanaal GentTerneuzen en de chemische fabriek Dow Chemical, om te eindigen op de N61.
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Deze verbinding sluit via de N253 aan op de A11/N495. Deze tunnel heeft de
nodige consequenties gehad voor de verkeersafwikkeling ten zuiden van de A58.
De sterke oost-west verbinding tussen de 2 veerverbindingen is vervangen door
een noord-zuid as dwars door de Kanaalzone.
De hierdoor veroorzaakte hoge verkeersintensiteit en het feit dat er gemiddeld
eens per uur een brugopening van bijna een kwartier plaatsvindt, zorgen ervoor
dat de kanaalkruising bij Sluiskil, onderdeel van de rijksweg N61, onvoldoende
capaciteit biedt. Om hieraan tegemoet te komen is de volgende ingrijpende
aanpassing van de infrastructuur de aanleg van een tunnel onder het Kanaal GentTerneuzen nabij Sluiskil. De aanleg van deze tunnel zal eveneens gevolgen
hebben voor de gemeente Terneuzen en de omliggende regio.
Een ander knelpunt in Zeeuwsch-Vlaanderen is de verkeersafwikkeling op de
Tractaatweg (N253) van Terneuzen naar Zelzate. Momenteel heeft deze weg twee
rijstroken. Als gevolg van de opening van de Westerscheldetunnel en het
verminderen van het aantal aansluitingen op de in Vlaanderen gesitueerde
Expressweg, zal het verkeersaanbod op de N253 op termijn tot stagnatie leiden.
De Westerscheldetunnel, de N61 (in Nederland) en de Traktaatweg worden
aangeduid als bovenregionale wegen. De ring van snelwegen rondom Zeeland
plus de A58 vormen de wegen met een nationale stroomfunctie. Deze wegen
verzorgen de aansluiting van Zeeland op „de rest van de wereld‟. Voor deze wegen
ligt een inrichting als stroomweg voor de hand. Doortrekking van de A4 tussen
Bergen op Zoom en Dinteloord leidt tot een snelle verbinding met de Randstad. De
directe koppeling met de zeehavens in Rijnmond is van belang voor het
goederenvervoer naar het stedelijk netwerk en de havens en industrie. Hierdoor
worden de bestaande regionale routes (Midden-Zeelandroute en Dammenroute)
ontlast van vrachtverkeer en personenverkeer. Dit geeft ruimte voor het recreatief
verkeer richting dagrecreatiegebieden.
De oost-westverbindingen in Noord-Brabant (A59, A58) vormen een belangrijke
verbinding tussen het stedelijk netwerk en de havens en industrie en de Brabantse
Stedenrij en het Ruhrgebied. Ook de in België gelegen Expressweg (E34) tussen
Antwerpen en de Belgische kust is van belang. De provincie wil blijven aandringen
op het verbeteren en volledig ongelijkvloers maken van de weg. Verder is de
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verbinding Zelzate-Gent een schakel van belang voor het internationale
goederenvervoer van en naar het stedelijk netwerk in Zeeland.
Men wil een betere bereikbaarheid van de Kanaalzone maar ook het Sloegebied
en Middelburg, Vlissingen en Goes en de recreatieve bestemmingen aan de kust
vanuit zuidelijke richting (Vlaanderen en verder) door het vergroten van capaciteit
op de economische as N62 inclusief de Sluiskiltunnel.
In het Actieprogramma Provinciale Verkeers- en Vervoersplan Zeeland (PVVP)
2010 wordt dit als volgt beschreven:
“De N62 is de corridor tussen de A58 en Zelzate (België) en omvat de Sloeweg, de
toeleidende wegen naar de Westerscheldetunnel, de Westerscheldetunnel zelf en
een deel van de rijksweg N61 via de brug bij Sluiskil, en de Tractaatweg. Drie
samenhangende projecten zijn in gang gezet om concrete (voorziene) knelpunten
op te lossen:
-

ombouw Sloeweg tot stroomweg (2x2 rijstroken, 100 km/uur) inclusief nieuwe
aansluiting van Heinkenszand op A58 (N665 Drieweg);

-

aanleg van een tunnel bij Sluiskil;

-

ombouw Tractaatweg tot stroomweg (2x2 rijstroken, 100 km/uur).

De MER-procedures voor de verschillende onderdelen van de N62 zullen naar
verwachting in 2009 (Sloeweg) respectievelijk 2010 (Tunnel Sluiskil en
Tractaatweg) kunnen worden afgerond. Start van de aanleg is voorzien in 2011
(Sloeweg) en 2012 (Tractaatweg).”


Met betrekking tot het vrachtverkeer

Om het goederenvervoernetwerk te verbeteren zijn concrete infrastructuuracties
ondernomen of in gang gezet. Over de uitbreiding van spoorcapaciteit voor
goederenvervoer (Sloelijn en Sloeboog) is met het Rijk overeenstemming bereikt
over de uitvoering. Ook het versneld uitvoeren van de tunnel van Sluiskil door
nieuwe financieringsconstructies werd ter hand genomen. Daarnaast is aandacht
geschonken aan de capaciteit van de achterlandverbindingen (spoor en weg). In
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dit verband kan het verkenningsonderzoek Goederenspoorlijn A58 genoemd
worden, dat door Zeeland Seaports samen met de provincie wordt uitgevoerd. In
het kwaliteitsnetwerk is ook de verbinding Axel-Zelzate opgenomen, alhoewel naar
verwachting deze verbinding voorlopig niet gerealiseerd zal kunnen worden.


Met betrekking tot openbaar vervoer

De externe bereikbaarheid met de rest van Nederland is in orde. Voor de
verbinding met Vlaanderen geldt dat de busverbinding tussen Terneuzen en Gent
van onvoldoende kwaliteit is. Indien evaluatie daartoe aanleiding geeft dient men
de OV-verbinding Terneuzen-Gent, als belangrijke woon-werk en
sociaalrecreatieve verbinding, uit te breiden.
Men wil een directe spoorverbinding tussen de Axelse Vlakte en Zelzate realiseren
op de oostoever van het Kanaal Gent-Terneuzen.
Ten aanzien van het spoor wordt, na ingebruikname van de nieuwe Sloelijn,
prioriteit gegeven aan realisatie van de Verbinding Zeeland Antwerpen (VEZA)
alsmede op termijn Axelse Vlakte – Zelzate.
 Samenvattend


ook in de omliggende gemeenten (Assenede, Evergem, Wachtebeke) is
de aanpak van ongewenst vrachtverkeer door de kernen een prioriteit



de wens in Nederland om de capaciteit op de noord-zuid as te vergroten
(o.a. door aanleg van de Sluiskiltunnel) zal aanleiding geven tot
bijkomend verkeer richting Zelzate en Gent



Zelzate wordt door de omliggende gemeenten als een belangrijk
openbaar vervoerknooppunt aanzien dat verder uitgebouwd moet
worden, bv. door het inrichten van personenvervoer op lijn 55 (EvergemZelzate) en lijn 204 (Gent-Zelzate). Terneuzen wil dat deze laatste
spoorlijn eveneens doorgetrokken worden vanuit Zelzate over de Axelse
Vlakte.
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2.2.4

Ten aanzien van de fiets is de uitbouw van fietsinfrastructuur langs de
N448 (Stoepestraat, Evergem) en de N449 (Wachtebeke) van belang.

Streefbeeld en MER N49

In 2004 werd het streefbeeld voor de N49/A11 opgesteld. Hierin worden de keuze
van de aansluitingscomplexen van de N49/A11 en de nodige aanpassingen aan
het onderliggend wegennet behandeld. Ook het bijkomend aansluitingscomplex te
Kaprijke (N456) wordt verantwoord. Dit houdt in dat verkeer vanuit Kaprijke een
rechtstreekse aansluiting heeft met de E34 en dus niet via de Assenedesteenweg
naar het hoofdwegennet moet.

2.2.5

Pegasusplan De Lijn (2003) / Mobiliteitsvisie 2020

Het bestaande Pegasusplan of 'openbaar vervoerstudie voor de Gentse regio'
(2003) bevat een langetermijnvisie op het openbaar vervoer in Gent en de
omliggende regio en is opgebouwd rond drie speerpunten:
-

de uitbouw van een tramnet van zes nieuwe en/of versterkte lijnen

-

een uitbreiding van het busnetwerk

-

de ontwikkeling van Park & Ride-zones rond de Gentse agglomeratie

In het kader van een globale toekomstvisie ontwikkelde De Lijn Oost-Vlaanderen
haar visie op een toekomstig en hoogwaardig openbaar vervoernet voor de
volledige provincie Oost-Vlaanderen (zie kaart 5). Deze Mobiliteitsvisie 2020 is een
ambitieus en innovatief toekomstplan voor huidige en toekomstige generaties. Het
plan weerspiegelt een duidelijk geïntegreerde visie voor het openbaar vervoer als
een duurzaam, vlot en milieuvriendelijk alternatief voor autoverkeer en woonwerkverkeer.
Eén van de krachtlijnen uit de Mobiliteitsvisie is de uitbouw van spoorgebonden
verbindingen op interregionaal en interstedelijk niveau. De as Zelzate-Gent wordt
hierbij beschouwd als een van de onderdelen van een voorstedelijk lighttrainnetwerk voor de Gentse regio.
Daarnaast wordt voor Zelzate een snelbus Zelzate - Wachtebeke - Moerbeke Sint-Gillis-Waas - Antwerpen Linkeroever en een grensoverschrijdende buslijn
Zelzate – Sas van Gent – Terneuzen opgenomen in het wensnet.
Tevens voorziet De Lijn een verbindende buslijn Gent – Kluizen – ErtveldeZelzate, een verbindende buslijn Zelzate – Assenede – Bassevelde - Kaprijke –
Eeklo, een ontsluitende buslijn Eeklo – Oosteeklo – Zelzate en een ontsluitende
buslijn Gent – Zaffelare – Wachtebeke- Zelzate.
Tot slot is er ook een specifieke havenverbinding gepland vooral gericht op woonwerkverkeer.
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2.2.6
 Samenvattend


wensnet 2020 De Lijn bevat een lighttrain Zelzate-Gent, snelbus Zelzate
– Antwerpen en buslijn Zelzate-Terneuzen

Potentieelonderzoek innovatieve vervoerssystemen haven
Gent-oost (2008)

In opdracht van de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen
(VEGHO) werd onderzocht op welke manier de bediening van de Gentse Haven
Oost met collectief vervoer kan verbeterd worden. In eerste instantie werd
gekeken naar het optimaliseren en openstellen van het bedrijfsvervoer van Volvo
Cars en Arcelor Mittal. Daarnaast werd indicatief onderzocht in welke mate de
goederenspoorlijn 204 (Gent – Arcelor Mittal) gebruikt zou kunnen worden voor
personenvervoer. Uit een eerste inschatting blijkt er voldoende theoretisch
potentieel te zijn om personenvervoer op deze lijn in te leggen. De studie
suggereert om dit via een lighttrain-concept uit te voeren. Een vlotte
spoorverbinding naar Gent Dampoort / Gent Sint-Pieters kan eveneens een
belangrijke P&R-functie vervullen, bv. voor verkeer vanuit richting Zelzate. Hierbij
zou een P&R-parking t.h.v. ArcelorMittal nuttig kunnen zijn.
 Samenvattend
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potentieel voor uitbouw personenvervoer spoorlijn Gent-ArcelorMittal met
P&R-functie voor Zelzate richting Gent.

28

2.2.7

Plannen in kader van TV3V
2.2.10 Fietsroutekaart voor de Gentse haven

In het kader van de aanpak gevaarlijke punten in Vlaanderen werkte de tijdelijke
vennootschap “Veilig Verkeer Vlaanderen” (TV3V) verschillende ontwerpen uit:
-

Het kruispunt van de R4 J. Kennedylaan met de Traktaatweg/Leegstraat:
er is een ontwerp voor dit punt, maar het punt zal aangepakt worden door
AWV (vermoedelijk met een ander ontwerp).

-

Het kruispunt van de R4 Kanaalstraat met de Stationstraat wordt
heraangelegd.

-

Het kruispunt van de R4 J. Kennedylaan met de op- en afrit N49 richting
Brugge werd aangepast: de verkeersregelinstallatie (VRI) werd conflictvrij
gemaakt en er vonden beperkte (fiets)infrastructuurwerken plaats.

2.2.8

In het kader van de Gentse Kanaalzone is momenteel een fietsroutekaart voor de
Gentse haven in opmaak met de meest aangewezen woon-werkfietsroutes. De
opmaak van de kaart wordt gecoördineerd door de Provincie.

De tweede zeesluis op het kanaal Gent-Terneuzen

De onderhandelingen met Nederland over de verdeling van de kosten zijn pas
opgestart. Doelstelling is dit project te realiseren tegen 2018. Op lange termijn kan
deze ontwikkeling leiden tot de noodzakelijke vernieuwing van de tunnel in
Zelzate.

2.2.9

Gemeenteoverschrijdende schoolroutekaart

In mei 2010 zal een schoolroutekaart voorgesteld worden. Deze kaart werd in het
kader van project “Duurzaam naar school” ontwikkeld samen met de gemeenten
Wachtebeke en Moerbeke.

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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3.1.2

Mobiliteitsvisie

3 Visies van verschillende actoren
Zwaar verkeer

3.1 Visie gemeente Zelzate
3.1.1

Stedenbouwkundige visie

In haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelt het bestuur dat er moet gestreefd
worden naar een kwalitatieve ontwikkeling van de gemeente. Bij nieuwe projecten
moet rekening gehouden worden met de ruimtelijke draagkracht van het gebied,
maar ook met de bijkomende verkeersstromen. De verkeersafwikkeling dient op
een veilige manier te gebeuren, rekening houdend met de verschillende
vervoersmodi. In de kern van Zelzate dient de basismobiliteit te worden veilig
gesteld.
Op korte termijn zullen woningen gerealiseerd worden achter de Vlasstraat
langsheen de R4 (meerdere kavels) en aan de Groenstraat/trekweg (meerdere
kavels). Zones ter hoogte van de Krekelmuyter (meerdere kavels), de Tweede
Gidsenlaan (enkele kavels), de Patronagestraat (enkele kavels) en de
Verbroederingslaan (meerdere kavels) zijn in het structuurplan eveneens
aangeduid als prioritair te ontwikkelen. De zones aan de Verbroederingslaan en
aan de Patronagestraat zijn in de praktijk bevroren door de aanwezigheid van de
voetbalclub. Op middellange en lange termijn zijn de woongebieden ter hoogte
van de Suikerkaai (meerdere kavels) en de Kasteelstraat (enkele kavels)
geselecteerd alsook de woonuitbreidingsgebieden ten oosten van Denderdreve
(meerdere kavels) zullen worden aangesneden.
De bestaande industriegebieden en het geplande industriegebied aansluitend aan
de AKMO-zone in Assenede moeten ontsloten worden zodat het vrachtvervoer de
wijk De Katte niet belast.
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De gemeente Zelzate ervaart doorgaand vrachtverkeer door het centrum als zeer
storend. Het grote aandeel vrachtwagenverkeer is zeer belastend voor de
leefbaarheid binnen de gemeente en heeft een negatieve invloed op de (objectieve
en subjectieve) verkeersveiligheid.
Het vrachtverkeer moet uit de
gemeentekernen geweerd worden en het ADR-verkeer moet door de tunnel
mogen (dit wordt reeds toegestaan als er werken aan de brug zijn). De gemeente
Zelzate wil dat de verkeersproblematiek rond het knooppunt van de brug op
veilige, leefbare en bestendige manier wordt opgelost. Het gemeentebestuur wil
dat deze problematieken in het nieuwe mobiliteitsplan grondig onderzocht worden.
Fietsverkeer
Verschillende factoren zorgen ervoor dat Zelzate een gemeente is met een enorm
fietspotentieel. Onder meer de structuur van Zelzate (relatief compacte
gemeente), een talrijk aanbod aan voorzieningen die op fietsafstand van elkaar
liggen (scholen, winkels, …) en de nogal beperkte openbaar vervoermogelijkheden
zorgen ervoor dat er in Zelzate heel wat verplaatsingen met de fiets kunnen
gebeuren. Veilige fietsstallingen zijn hiervoor noodzakelijk. Bovendien wil de
gemeente bewuster omgaan met mobiliteit.
Door in te zetten op
mobiliteitsmanagement (informatie, communicatie, …) kan men met beperkte
financiële middelen heel wat vooruitgang boeken op dit vlak. De gemeente wenst
dit potentieel dan ook verder te onderzoeken in het nieuwe mobiliteitsplan.
Gezien de grote impact van de aanwezigheid van de brug, kan ook deze verder
onderzocht worden. De gemeente verwijst hierbij naar de veerdienst die reeds als
alternatief diende tijdens de werken aan de brug.
Parkeren
De gemeente beseft dat er een ruim aanbod aan parkeerplaatsen is. Alleen is het
niet zeker of de beschikbare plaatsen momenteel optimaal gebruikt worden in
functie van de behoeften (bv. langparkeren, parkeren van vrachtwagens, …).
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Zelzate wenst daarom dat de parkeergelegenheden zo efficiënt mogelijk gebruikt
worden door bewoners, bezoekers en vrachtwagens. Op die manier kan de
leefbaarheid binnen woonkernen geoptimaliseerd worden en kan de
bereikbaarheid van de handelszaken gemaximaliseerd worden. De gemeente wil
de parking aan de Vredekaai voorbehouden voor vrachtwagens van chauffeurs die
wonen in Zelzate en wil dat er langs de R4 een parkeerverbod voor vrachtwagens
wordt ingevoerd.

Per spoor is er enkel goederenvervoer. De mogelijkheid om via het spoor ook
personenvervoer aan te bieden moet worden onderzocht.
Zo kan het openbaar vervoer zowel in de noord-zuid-richting (grensoverschrijdend
naar Nederland) als in de oost-west-richting (spoorreservatiestrook langs de
E34/N49) worden uitgebreid en vervolledigd.
Andere thema’s

Verkeerscirculatie
Samenhangend met bovenstaande thema‟s wenst de gemeente de
verkeerscirculatie af te stemmen op het beleid inzake zwaar verkeer, het
fietsbeleid en het parkeerbeleid zodat deze een continue en integrale
mobiliteitsvisie vormen.
De brug over het kanaal is een bepalende factor voor de verkeersdoorstroming op
de belangrijke wegen door de gemeente. Om de hinder als gevolg van een
openstaande brug te beperken, zullen aanpassingen van de wegeninfrastructuur
nodig zijn. Het openbaar vervoer, prioritaire voertuigen en de zachte
weggebruikers verdienen hierbij speciale aandacht. De communicatie met alle
weggebruikers bij gestremde brug mag niet worden vergeten.
Openbaar vervoer
Inzake het openbaar vervoerbeleid zijn verbeteringen aan te brengen. Het
openbaar vervoer gebeurt bijna uitsluitend via bussen en belbussen. De
gemeente is een knooppunt voor dit openbaar busvervoer maar het wachtcomfort
in het busstation is matig tot zeer zwak. Het gemeentebestuur dringt aan op een
vervroegde realisatie van de heraanleg van het busstation. Het netwerk vertoont
nog missing links. Zo mist de gemeente een snelle verbinding naar Gent en moet
aandacht gaan naar de afstemming van het busvervoer op de treinen in de gentse
stations. Er is ook nood aan verbindingen met de industrieterreinen uit de
omgeving.
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De gemeente wenst ook dat andere thema‟s expliciet behandeld worden in het
nieuwe mobiliteitsplan.
-

Het sluipverkeer kan onderzocht worden en kan door een optimale
verkeerscirculatie en een integraal snelheidsbeleid tegengegaan worden.

-

De gemeente wenst ook verkeersleefbaarheid als thema naar voor te
schuiven. Aangezien dit thema reeds impliciet in bovenstaande topics vervat
zit, is er voor dit thema echter geen apart onderzoek nodig.

-

Het voetgangersnetwerk bevat nog talrijke missing links.

-

Op hoger niveau worden plannen ontplooid die de verkeersstromen in en om
Zelzate fors zullen veranderen. Zo is in Nederland onder andere de vaste
oeververbinding onder de Westerschelde gerealiseerd en zal de Traktaatweg
worden omgevormd tot een 2 x 2 rijbaan. Het gemeentebestuur benadrukt
dat haar mogelijkheden om hierop in te spelen heel beperkt zijn en dat vooral
de hogere overheden bij machte zijn om hierop een passend en leefbaar
antwoord te geven. Zelzate dringt erop aan dat de infrastructuur van de R4
moet zijn aangepast tegen dat de ingrepen op de Tractaatweg en de tunnel in
Sluiskil zijn gerealiseerd. Het gemeentebestuur wil bij het verdere verloop van
deze dossiers betrokken blijven.

Met dit nieuwe mobiliteitsplan wenst de gemeente aan te sluiten op de nieuwe
generatie mobiliteitsplannen. Hierbij verschuift de klemtoon van verkeers- naar
vervoersmanagement, neemt men het STOP-prinicipe (Stappen, Trappen,
Openbaar verkeer en Privé vervoer) als uitgangspunt en besteedt men extra
aandacht aan een duurzaam parkeerbeleid en openbaar vervoerbeleid, geeft men
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een belangrijke rol aan flankerende maatregelen (communicatie, …) en wordt
extra ingezet op monitoring en evaluatie.
Zelzate vervult reeds een voortrekkersrol in het opzetten van campagnes met
scholen en wenst deze aanpak door te trekken naar andere verplaatsingsmotieven
(woon-werk, woon-winkel, …). De gemeente Zelzate is ambitieus in die zin dat
men streeft naar een verschuiving in aanpak: van puntsgewijze oplossingen
evalueren naar een integrale aanpak van de mobiliteit. Hierbij dient het nieuwe
mobiliteitplan een kader te bieden waarin alle geplande en toekomstige acties een
duidelijke plaats hebben.

3.2 Visie provincie Oost-Vlaanderen
Volgende elementen dienen bij de opmaak van het mobiliteitsplan minstens in
rekening te worden gebracht:

3.2.1

Strategisch Plan Gentse Kanaalzone

Voor de Gentse kanaalzone (Gent, Evergem en Zelzate) is een strategisch plan
(2007) opgemaakt. Het strategisch plan beoogt een verdere economische
ontwikkeling van de haven mét aandacht voor de leefbaarheid van de
kanaaldorpen. Eén van de principes uit het strategisch plan is de scheiding tussen
het havenverkeer en het verkeer naar de dorpen. Dé oplossing hiervoor is het
herinrichten van beide R4‟s (havenringweg). In afwachting van deze herinrichting
worden op korte termijn al maatregelen getroffen om het doorgaand vrachtverkeer
uit de dorpen te weren (bvb. digitale vrachtwagensluizen, studie vrachtverkeer,
visie Tractaatweg, OV-verbinding met Gent in functie van woon-werkverkeer en
weekendverkeer; haalbaarheidsstudie lijn 204 - lighttrain).

3.2.2

Raamplan voor het onderliggend wegennet

Het Raamplan voor het onderliggend wegennet behandelt als streefbeeldstudie de
gewenste verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet (= secundaire en
lokale wegen) voor het gebied binnen de R4-west en R4-oost en voor de
omliggende kernen. Deze studie resulteerde in een actieplan voor de inrichting van
de wegen in het zeehavengebied en een handleiding voor de inrichting van de
lokale wegen in de omgevende dorpen.

3.2.3

Ontdubbeling Traktaatweg

De mogelijke impact van de ontdubbeling van de Traktaatweg N62.
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3.2.4

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen

Elementen uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
(18/02/2004) (PRS):



N458 – N448 – R4: 'secundaire kam' (type II), die rekening houdt met het
eventueel niet aansluiten van de N456 in Kaprijke op de A11.



Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk wordt als uitgangspunt
genomen voor het opmaken door de gemeente van een totaal wensbeeld
van fietsroutes op haar grondgebied.



Het fietsroutenetwerk kan verruimd worden naar een netwerk voor trage
wegen. (Hierbij wordt verwezen naar de ondersteuningsmogelijkheden,
inclusief subsidiëringsmogelijkheden die de provincie aanbiedt n.a.v de
opmaak van een trage wegenplan en het bewegwijzeren van het trage
wegennetwerk).

-

Zelzate als hoofddorp, biedt de mogelijkheid om 5 ha bijkomende lokale
bedrijventerreinen te ontwikkelen.

-

Zelzate als deel van het Oost-Vlaams Kerngebied, waarbij Zelzate een sterk
functionele relatie heeft met het grootstedelijk gebied en de zeehaven. De
externe bereikbaarheid via de weg is sterk afhankelijk van het goed
functioneren van de R4 en haar aansluitingen op R40 en het hoofdweggenet.
Hiervoor wordt verwezen naar het ROM-project (streefbeeld R4-west en R4oost).

-

Zelzate als (multimodaal) knooppunt in het regionaal openbaar
personenvervoersnet (knooppunt voor reguliere buslijnen als verzamelpunt
van reizigers uit de omliggende hoofddorpen en woonkernen; nieuwe
spoordienst voor personenvervoer om een directe verbinding met Gent te
voorzien). Deze selectie kan in het mobiliteitsplan beter omschreven worden.

3.2.5

Snelbusdiensten naar Antwerpen en vanuit Gent over Zelzate naar
Terneuzen, eventueel op langere termijn mogelijk door personenvervoer over
spoor.

3.2.6

-

-

Het gewestplantracé van de spoorlijn langs de A11/E34/N49. Een dergelijke
nieuwe spoorlijn kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het
Gentse havengebied als ze ter hoogte van Zelzate wordt aangesloten op de
lijnen 55 en 204.

-

Categorisering wegen (wegen, fietspaden en trage wegen) op grondgebied
Zelzate en binnen de directe invloedsfeer ervan:


R4-west: primaire weg I



R4-oost (van E17 tot A11 Zelzate-Oost): primaire weg II (suggestie aan
het Vlaams Gewest)



N449-noord van A11 (Zelzate) tot Rechtstro (Wachtebeke): secundaire
weg II
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Provinciaal fietsroutenetwerk

De gemeente Zelzate heeft in de gemeenteraad van 8 september 1998 de
overeenkomst met de provincie goedgekeurd (deputatie van 29 oktober 1998).

Lange afstandsfietspaden (LAF)

Voor de verbinding met Assende is een LAF voorzien langs de oude
spoorwegbedding Zelzate – Eeklo. Deze route is gerealiseerd op het grondgebied
van Zelzate en Assenede.
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3.3 Visie MOW / AWV
3.3.1

Algemene visie

Het opstellen van een mobiliteitsplan heeft tot doel een duurzaam mobiliteitsbeleid
te verwezenlijken. De huidige mobiliteitsontwikkelingen mogen geen hypotheek
leggen op de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties. Daarbij wordt
aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen sociale,
ecologische en economische aspecten. De realisatie ervan steunt op een
maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de
bestemming van investeringen, de gerichtheid van de technologische ontwikkeling
en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als
huidige behoeften.

-

a) de voetgangers (Stappers);

-

b) de fietsers (Trappers);

-

c) het collectieve vervoer (Openbaar Vervoer);

-

d) het individueel gemotoriseerde vervoer (Privé vervoer);

Het Mobiliteitsbeleid gaat uit van een geïntegreerde benadering van ruimtelijke
ordening, mobiliteit en infrastructuur. Het mobiliteitsplan beoogt het
mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen. De
basisprincipes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormen dus ook een
toetsingskader:
-

oog hebben voor het milieu;

-

respecteren van het stedelijk patrimonium;

-

zuinig zijn met economische hulpbronnen;

De doelstellingen van het mobiliteitsbeleid zijn:

-

ruimtebesparend optreden;

-

Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten
en poorten waarborgen

-

beheersen van de capaciteit op de verkeersinfrastructuur.

-

De mogelijkheid tot verplaatsen op een selectieve manier waarborgen om
volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven

-

De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op
een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers

-

Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren

-

Ondanks de toenemende mobiliteit de schade aan natuur en milieu
terugdringen

In het mobiliteitsplan dient ook rekening te worden gehouden met het STOPbeginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de
wenselijke mobiliteitsvormen:
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Bij het opstellen van een mobiliteitsplan wordt er een participatietraject gevolgd.
Het betrekken van burgers gebeurt enerzijds vanwege hun expertise als
gebruikers of ervaringsdeskundigen met betrekking tot een bepaalde problematiek,
anderzijds wordt hun deelname gezien als middel om te komen tot een meer
gedragen beleid.

3.3.2

Specifieke visie van de afdeling Oost-Vlaanderen

Het departement MOW, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (cel OostVlaanderen) en het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen willen, als
beheerders van de gewestwegen en autosnelwegen, bijdragen tot het waarborgen
van de economische bereikbaarheid en van de verplaatsingsmogelijkheden van de
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bevolking en dit met een maximaal respect voor de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid.
De hieruit afgeleide doelstellingen zijn:
-

het verbeteren van de verkeersleefbaarheid door de uitvoering van het
mobiliteitsconvenantenbeleid;

-

het meewerken aan maatregelen ter versterking van alternatieven voor het
auto- en vrachtwagenverkeer en aan maatregelen die de multimodale
afstemming tussen vervoerssystemen versterken;

-

het verhogen van de verkeersveiligheid op het door de Vlaamse overheid
beheerde wegennet door het nemen van de gepaste beleidsmaatregelen
(zoals het wegwerken van gevaarlijke punten) en het nemen van de nodige
voorzieningen bij aanpassing of uitbreiding van de wegeninfrastructuur, met
aandacht voor de fietsers en voetgangers;

-

de wegen duidelijker structureren met het oog op een optimale afstemming
tussen functie, vorm en gebruik door het systematisch implementeren van de
vastgelegde categorisering;

-

het bijdragen aan de verbetering van de ontsluiting van economische
activiteiten door aanpassing van de weginfrastructuur;

-

het kwaliteitvol onderhouden van de bestaande infrastructuur van
gewestwegen;

Voor de gemeente Zelzate zijn van belang
-

De ombouw van de N49 tot autosnelweg E34

-

De R4 Oost en R4 West

-

De werken rond de Gentse kanaalzone
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3.4 Visie MOW - afdeling Maritieme Toegang
Volgens het departement Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Maritieme
Toegang zijn volgende zaken van belang bij het opmaken van een nieuw
mobiliteitsplan:
In het mobiliteitsplan van de gemeente Zelzate is de brug, als link tussen linker- en
rechteroever, een belangrijke schakel. Een aantal aspecten/randvoorwaarden van
de brug zijn dus van belang:
-

wat is de vrije doorvaarhoogte van de brug in gesloten toestand?

-

hoe vaak gaat de brug open?

-

aantal zeeschepen, aantal binnenschepen (al dan niet met draaien van de
brug tot gevolg)

-

op welk tijdstip van de dag gaat de brug open?

-

hoe lang wordt het wegverkeer opgehouden bij het draaien van de brug?

Verder dient rekening te worden gehouden met de Seine-Noord verbinding die
vermoedelijk in 2015 operationeel zal zijn en voor een stijging van binnenvaart zal
zorgen. Mogelijks zal ook de zeevaart stijgen ingevolge nieuw gegenereerde
trafieken.
Een derde aspect is het onderzoek naar de "Grensoverschrijdende verkenning
maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie”.
De eerste realisaties ingevolge dit onderzoek zullen vermoedelijk vanaf 2020
operationeel zijn en aldus een invloed hebben op de trafiek en dus op de werking
van de brug van Zelzate.
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3.5 Visie Projectbureau Gentse Kanaalzone
Volgende elementen dienen bij de opmaak van het mobiliteitsplan minstens in
rekening te worden gebracht.

3.5.1

Het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone (mei 2007)

Het strategisch plan is opgevat als een beleidsplan dat naast een streefbeeld met
economische, ruimtelijke en milieuopties voor de lange termijnontwikkeling van de
Gentse kanaalzone (visie-elementen), ook een uitvoeringsprogramma bevat met
acties en maatregelen op korte en lange termijn.

-

-

Het strategisch plan beoogt een verdere economische ontwikkeling van de haven
mét aandacht voor de leefbaarheid van de kanaaldorpen. Het strategisch plan
kiest voor een zo groot mogelijke scheiding tussen havenverkeer en het
verkeer naar de dorpen. De oplossing hiervoor is het gefaseerd herinrichten van
beide R4's (havenringweg).
Met betrekking tot de gemeente Zelzate is de uitvoering voorzien van de volgende
acties inzake 'infrastructuur en mobiliteit':
-

-

het garanderen van de bedrijfszekerheid van de haven met een tweede
grotere zeesluis te Terneuzen;
het verdiepen en – buiten de dorpen en wijken – verbreding van het kanaal na
de bouw van de tweede zeesluis;
de gefaseerde ombouw van de R4-oost en R4-west tot primaire wegen
conform de opgemaakte raamplannen. De raamplannen werden juridisch
vertaald in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening
zeehavengebied Gent/inrichting R4-oost en R4-west';
de optimalisering van een aantal Oost-Westverbindingen in de kanaalzone,
waaronder de aanleg van een parallelweg aan de E34 tussen N448 en N436
ter opvang van het verkeer uit Ertvelde, Assenede en het brugcomplex ter

-
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hoogte van Stoepestraat dat samen met bovengenoemde parallelweg wordt
gerealiseerd(2012);
de heraanleg van de N474 tussen Kluizendok en Nederland (2010);
de ombouw van de JF-Kennedylaan en Kanaalstraat in Zelzate tot een
leefbare stadsontsluitingsstraat;
optimalisering van de goederenspoorinfrastructuur met aandacht voor beeld
en landschappelijke inpassing, met name het doortrekken van de spoorlijn
204 richting Axelse Vlakte en Terneuzen;
onderzoek naar tracering van Vlaamse havenspoorlijn langs E34 met
aantakkingen op de noord-zuid-lijn(en) i.f.v. reserveringen (aanleg
havenspoorlijn);
optimalisering openbaar vervoer naar de dorpen en bedrijventerreinen:
- verdere uitbreiding aanbod op de oostelijke dorpenlijn tussen Dampoort
en Wachtebeke/Zelzate met behoorlijke frequentie,
- realisatie van een westelijke dorpenroute Kerkbrugge – Doornzele –
Zelzate,
- tijdelijk (in afwachting van een personentreinverbinding) verhoogde
frequentie buslijnen langs R4's naar bedrijventerreinen en naar Zelzate
en betere afstemming plaatselijke lijnen naar Gent (onderzoek in kader
van netmanagement);
onderzoek naar verdere uitbreiding interregiobusverbinding Gent-Goes;
het uitbouwen van een veilig en aantrekkelijk fietsroutenetwerk
- aanleg van afgescheiden fietspaden langs R4's, met inbegrip van de
voorziene fietsdoorsteken,
- aanleg doorlopende dorpenfietsroute Oostakker-Wachtebeke/Zelzate,
- aanleg doorlopende dorpenfietsroute Evergem-Rieme/Zelzate
- aanleg fietspad tussen Klein-Rusland en Zelzate-centrum langs Twee
Gidsenlaan met rechtstreekse aantakking aan Kanaalbrug,
- aanleg fietspaden op andere lokale wegen cfr. uitgewerkt
fietsroutenetwerk in raamplan onderliggend wegennet – verder te
verfijnen bij de opmaak van een totaal wensbeeld van fietsroutes in de
Gentse Kanaalzone;
de leefbare inrichting van de lokale wegen.
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Met betrekking tot de gemeente Zelzate zijn ook de volgende acties voorzien die
bij de opmaak van het mobiliteitsplan de nodige aandacht verdienen:
-

-

inzake de leefbaarheid van de dorpen
- aanpak van de geluidshinder langs R4-west, R4-oost en L55 – opmaak
geluidsbelastingskaarten in opdracht AWW;
- uitvoeren van effectgerichte maatregelen tegen geluidshinder van wegen treinverkeer aan dorpen en wijken (geluidsarm asfalt,
snelheidsbeperkingen, plaatselijke insleuving, aanleg van geluidswallen
of –schermen);
- heraanleg openbaar domein met aandacht voor fietspaden in (drukkere)
hoofdstraten.
inzake landschappelijke en ecologische structuur en beeld
- de realisatie van laanbeplantingen langs de hoofdstraten van alle
dorpen, doorlopend in de naastgelegen open ruimte (cfr.
landschapsstudie);
- de bescherming als monument, dorpsgezicht of landschap van punt- en
lijnrelicten uit de natuur- en cultuurhistorische laag, o.m. Klein Rusland
(cfr. landschapsstudie);
- realisatie van bosbermen en geluidswallen tussen R4 en de kern van
Zelzate én tussen de tunnelsleuf E34 en Klein-Rusland;

3.5.2

Raamplan 'Gent-Zeehaven' ter ombouw van de R4-west en R4oost (1999)

In afwachting van de gerealiseerde herinrichting kunnen op korte termijn al
ingrijpende maatregelen worden getroffen om het doorgaand vrachtverkeer uit de
dorpen te weren (zie 2.5.5).
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In het kader van het Project Grenzeloze Kanaalzone is een werkgroep opgericht
ter afstemming van de beoogde herinrichtingswerken die betrekking hebben op de
ombouw van de Tractaatweg tot regionale stroomweg en de herinrichting van de
R4-oost en N423 tussen de E34 en de Nederlandse grens.

3.5.3

Raamplan 'onderliggend wegennet voor de Gentse kanaalzone
en omliggende kernen (2003)'

Aanvullend op het raamplan 'Gent-Zeehaven' is een streefbeeldstudie opgestart
om de gewenste verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet te bepalen.
Deze studie resulteerde in een functionele wegencategorisering van het
onderliggende wegennet en een actieplan/handleiding voor de inrichting van de
wegen in het zeehavengebieden en de omliggende kanaaldorpen.

3.5.4

Het Gewestelijk Ruimtelijk
Zeehavengebied Gent (2005)

Uitvoeringsplan

Afbakening

Dit GRUP bevat zowel de afbakening van het zeehavengebied Gent als de
inrichting van de N423/R4-oost en R4-west.

3.5.5

Het onderzoek naar doorgaand vrachtverkeer doorheen de
dorpen van de Gentse Kanaalzone en omgeving (2009)

Om een halt toe te kunnen roepen aan het doorgaand vrachtverkeer doorheen de
dorpen van de Gentse kanaalzone werd in 2009 een uitgebreid maatregelenpakket
uitgewerkt.
In oktober 2009 werd in eerste fase uitvoering gegeven aan een samenhangend
pakket van maatregelen op de linkeroever van de kanaalzone om het doorgaand
vrachtverkeer uit de dorpen te weren (verkeersborden, aangepaste
havenbewegwijzering, handhaving, proefproject digitale vrachtwagensluis te
Rieme, …).
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3.5.8
In 2010 zal in het kader van het Project Gentse Kanaalzone en/ of het project
Grenzeloze kanaalzone verder onderzoek worden gevoerd om samen met alle
actoren een definitieve oplossing te kunnen aanreiken voor de
grensoverschrijdende problematiek van doorgaand vrachtverkeer te Zelzate en
Sas van Gent.

3.5.6

Opmaak GRUP resterende koppelingsgebieden

In het kader van het Project Gentse Kanaalzone wordt voorzien in de opmaak van
een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor onder meer de resterende
koppelingsgebieden (waaronder Klein-Rusland-west en Zelzate-zuid) die een
verfijnde herbestemming behoeven. Verwacht wordt dat de plenaire vergadering
plaatsvindt eind 2010.

3.5.7

Overleg grensoverschrijdend openbaar vervoer

In het kader van het Project Grenzeloze kanaalzone wordt in 2010 het overleg
opgestart om het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gent en
Terneuzen te versterken, beter op elkaar af te stemmen en verder uit te bouwen.
Zo worden in 2010 de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot:
-

het grensoverschrijdende busvervoer (fysieke verknoping, exploitatiemogelijkheden, tarifering, voeren van gezamenlijke promotie);
het mogelijke inzetten van de goederenspoorlijn L204 voor reizigersvervoer.

Afgetoetst wordt of een grensoverschrijdende openbare vervoersstudie kan
worden uitgevoerd om het potentieel tussen Gent en Terneuzen te bepalen (als
aanvulling op de in uitvoering zijnde haalbaarheidsstudie die momenteel door de
NMBS wordt uitgevoerd tussen Gent en Zelzate.
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Globaal fietsplan voor de Gentse Kanaalzone en omgeving

In het kader van het Project Gentse Kanaalzone wordt op initiatief van de
Provinciale Mobiliteitscel-steunpunt Fiets en het Projectbureau Gentse
Kanaalzone, in overleg met alle betrokken partners, een globaal fietsplan voor de
Gentse Kanaalzone en omgeving uitgewerkt in 2010.
Een totaal wensbeeld van het verder uit te bouwen fietsroutenetwerk (bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, provinciaal fietsroutenetwerk, lange afstand
fietspaden en de aansluitende lokale fietsroutenetwerken (lokale woon-werk
relaties, recreatieve havenfietsroutenetwerken, …)) wordt uitgewerkt en gekoppeld
aan een op te maken meer(jaren)programma/actieplan ter uitbouw en
instandhouding (infrastructurele maatregelen, flankerende maatregelen, …).

3.5.9

Bouw tweede zeesluis in Terneuzen

Op 11 maart 2005 hebben Vlaanderen en Nederland een Derde Memorandum van
Overeenstemming ondertekend met betrekking tot de onderlinge samenwerking
ten aanzien van het Schelde-estuarium. In dit memorandum wordt het aspect van
de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen meegenomen.
Door het opnemen van dit aspect heeft de Technische Scheldecommissie beslist
om de projectgroep “Verkenning van de maritieme toegankelijkheid Kanaalzone
Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie” (KGT2008) op te richten.
Die projectgroep had de opdracht om eind 2008 te komen met voorstellen voor
gezamenlijke besluitvorming door beide landen omtrent nut en noodzaak van
aanpassing van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone GentTerneuzen.
De projectgroep staat onder leiding van een Vlaamse en Nederlandse
projectmanager en wordt gestuurd en gecontroleerd door een ambtelijke
stuurgroep.
Om draagvlak te vinden voor het project werd in juni 2006 het stakeholders
adviesforum (SAF) opgericht onder leiding van twee gezaghebbende
onafhankelijke voorzitters; nl. Vlaams minister van Staat, mevr. Smet en oud-

38

minister en senaatsvoorzitter, dhr. Braks. In het SAF zetelen betrokkenen uit de
regio, zowel uit het bedrijfsleven als politieke bestuurders. Op regelmatige basis
wordt het SAF door de projectgroep KGT2008 geïnformeerd over het verloop van
het onderzoekstraject. Het SAF brengt over het project onafhankelijk advies uit
aan de bevoegde bewindslieden.
Er wordt een gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse besluitvorming verwacht
in 2010.

3.6 Visie VVM De Lijn
3.6.1

Algemene visie van De Lijn

De Lijn wenst een goed functionerend openbaar vervoer te verzekeren en dit op
een aantrekkelijke en socio-economisch verantwoorde wijze, gedragen door een
kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
Kernpunten hierin zijn:
-

stiptheid

-

regelmaat

-

kwaliteit

-

comfort

-

veiligheid

-

informatie en communicatie

Stiptheid en regelmaat
Om een stipte dienstuitvoering te kunnen waarborgen, is het nodig de rijtijden te
kunnen respecteren. Hiertoe wenst De Lijn een goede doorstroming voor het
openbaar vervoer. De ideale oplossing bestaat uit vrije busbanen. Ruimtegebrek
zorgt er evenwel voor dat deze oplossing niet altijd mogelijk is. Een andere ingreep
die de doorstroming van het openbaar vervoer kan bevorderen, is het invoeren van
een bussluis. Een bussluis kan er voor zorgen dat een bus prioritair een kruispunt
op kan rijden of dat hij een kortere verbindingsweg door het centrum kan nemen,
terwijl het autoverkeer gedwongen wordt om om te rijden. De doorstroming aan de
kruispunten
kan verbeterd worden door de toepassing van
verkeerslichtenbeïnvloeding ten voordele van het openbaar vervoer. De Lijn
zorgt zelf voor de uitrusting van de voertuigen, terwijl de wegbeheerder instaat
voor de uitrusting van de driekleurige lichtsignalisatie van de kruispunten evenals
van de eventuele noodzakelijke aanpassing van de wegeninfrastructuur. Met het
Vlaamse Gewest bestaat er reeds een akkoord om alle kruispunten op de
Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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gewestwegen
waarlangs
het
openbaar
verkeerslichtenbeïnvloeding uit te rusten.

vervoer

rijdt,

met

Een betere doorstroming van de bussen verhoogt niet alleen de stiptheid en de
gemiddelde snelheid, maar geeft het openbaar vervoer ook een psychologisch
voordeel dat potentiële klanten er kan toe overhalen te kiezen voor het openbaar
vervoer.
Kwaliteit, comfort en veiligheid



Een rijbaanhalte met een trottoiruitstulping ter hoogte van de halte is ideaal.
Een haltehaven is slechts zinvol als één of meer bussen langere tijd moeten
blijven staan.


-

Haltes

Type haltes

De Lijn gaat verder met het moderniseren van zijn voertuigenpark. Naast een
comfortabele tram of bus is ook de inrichting van de halteplaatsen primordiaal om
de kwaliteit te waarborgen. Door een oordeelkundige uitvoering van een halte kan
een comfortabele bushalte tezelfdertijd functioneren als snelheidsremmer. De
halte kan op twee wijzen worden ingeplant: op de rijbaan (rijbaanhalte) of in een
uitwijkzone buiten de rijbaan (haltehaven). De uitvoering van de halte is
afhankelijk van de categorie waartoe de straat van de halte behoort en van het
belang van de halte. In de meeste straatcategorieën is een rijbaanhalte te
verkiezen boven een havenhalte vanwege het remmend effect voor het
achteropkomend verkeer en het comfortabel aspect voor de busreizigers. Enkel
wanneer de bus lang halt moet houden (eindhalte of overstaphalte voor
verschillende lijnen), is een haltehaven noodzakelijk.


Voetgangersgebieden

In sommige voetgangersgebieden kunnen gerust nog bussen blijven rijden, indien
nodig stapvoets. Als het straatprofiel bestaat uit een (breed) trottoir en een
(smalle) rijbaan, dan laat men de bus halt houden langs het trottoir. Indien het een
erfaanleg is (straatverharding van gevel tot gevel op hetzelfde niveau), dan
verdient het aanbeveling om een zacht glooiende verhoging aan te leggen voor de
in- en uitstappende reizigers.
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50 km/u-straten

Ook in deze stratencategorie is een rijbaanhalte met een trottoiruitstulping te
verkiezen boven een haltehaven. Indien de intensiteit en / of de snelheid van het
autoverkeer evenwel te hoog ligt, dan is een haltehaven aan te raden.




Zone 30

70 en 90 km/u-wegen

Op 70 km/u- en 90 km/u-wegen worden bushalten altijd in havenvorm aangelegd
omwille van de vlotte verkeersafwikkeling en omdat bij deze wegencategorie de
rijbaan meestal onderverdeeld is in rijstroken. Op 70 km/u-wegen kan een
rijbaanhalte overwogen worden vanwege het verkeersremmend effect.
De haltehaven moet vlot in en uit te rijden zijn. Hiertoe is een inrijzone van 12
meter te voorzien, een haltezone met een lengte in functie van het aantal en type
voertuigen dat ter plaatse tegelijk moet halt houden en een uitrijzone van 6 meter.
De breedte van de haltezone is minimaal 2,50 meter. Wanneer de bus, wegens de
aanwezigheid van een zijstraat, de halte recht kan aanrijden kan de totale lengte
van de halte beperkt worden door het inkorten van de inrijzone. Indien er een
fietspad gelegen is tussen de halteplaats en de rijweg, moet de halteplaats
voldoende breed zijn teneinde niet op het fietspad halt te houden.
-

Inrichting van de halte

De halte-uitrusting bepaalt in grote mate het wachtcomfort voor de reizigers.
Daarom is het wenselijk dat deze aan alle bushalten zo optimaal mogelijk wordt
uitgebouwd. Om de halte te vrijwaren van fout geparkeerde voertuigen is het
noodzakelijk dat de wegbeheerder aan de bushalte een kader ‘BUS’ (zonder
arcering indien op de rijbaan) aanbrengt. Verder dienen alle halten voorzien te
worden van een haltebord, een minimale verharding en informatie van De Lijn.
In functie van het belang van de halte zijn een schuilhuisje, een fietsenstalling en
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een vuilnisbak eveneens noodzakelijk. Het is de taak van de stad of gemeente om
de halte-accommodatie te plaatsen en te onderhouden.
Andere aandachtspunten zijn de bereikbaarheid van de halte alsmede het
voldoende en veilig op- en afstapcomfort voor onze reizigers (bv. conflict vermijden
met fietsers, gracht, ontbreken voetpad, ...).


Informatie en communicatie
De informatie aan de reizigers is eveneens een element dat de kwaliteit van het
openbaar vervoer bepaalt. Het opnemen van allerhande informatie over De Lijn in
het gemeenteblad en de gemeentelijke website kan hiertoe bijdragen. Het is
wenselijk de inwoners ook via deze kanalen snel en efficiënt te informeren, gezien
hiermee zowel de niet-dagelijkse als de potentiële openbaar vervoergebruikers
worden bereikt.

Verhoogde inrichtingen

De doorstroming van het openbaar vervoer wordt op meerdere plaatsen in ernstige
mate gehinderd door het aanleggen en inrichten van allerlei verkeersremmende
maatregelen zoals verkeersplateaus en asverschuivingen. Om het even welke
vorm van verkeersremmende maatregelen zijn niet wenselijk en sterk af te raden
langsheen trajecten van het openbaar vervoer. Het laten halt houden van bussen
op de rijweg kan in verdichte gebieden reeds een voldoende verkeersremmend
effect teweegbrengen.
Om er niettemin voor te zorgen dat verhoogde inrichtingen zonder beschadiging
aan ons materieel kunnen overschreden worden, moet het Koninklijk Besluit van
9/10/98 toegepast worden. Dat wil zeggen dat geen verkeersdrempels mogen
aangelegd worden op openbare wegen die geregeld door onze bussen worden
gebruikt. Voor het aanleggen van verkeersplateaus moet voorafgaand overleg
plaatsvinden met De Lijn. De Lijn vraagt de steden en gemeenten om te streven
naar verkeersplateaus van maximaal 10 cm hoog. De verkeersplateaus mogen
maximaal 12 cm hoog zijn indien geen langsgreppels voorzien zijn over een
afstand van 7 meter vóór en 7 meter na de plateaus. Het komt namelijk veelvuldig
voor dat bussen met de wielen in de langsgreppels, die zelf ook 2 à 3 cm diep zijn,
rijden.
Deze aanbevelingen gelden voor een vlakke weg. Op een hellende weg moet
tevens rekening gehouden worden met de hellingsgraad van de weg. Het
hellingspercentage van de rijweg in lengteprofiel moet over een afstand van 10
meter voor en 10 meter na het plateau dezelfde zijn als het hellingspercentage op
het plateau (tussen de sinusoïdale op- en afrijhelling).
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Ruimtelijke ordening
Bij het plannen van toekomstige inplantingen van nieuwe infrastructuren (o.a.
publiekstrekkers zoals klinieken, culturele centra, administratieve centra, ...) moet
worden rekening gehouden met de openbaar vervoerbereikbaarheid. Daarom
zullen deze infrastructuren bij voorkeur worden voorzien op plaatsen waar er reeds
een openbaar vervoerlijn bestaat en niet op afgelegen plaatsen waar het
naderhand zeer moeilijk of onmogelijk is een bediening met een buslijn te
organiseren waarvan de kosten-batenverhouding te verantwoorden is.

3.6.2

Mobiliteitsvisie De Lijn 2020

In 2008 en 2009 actualiseerde De Lijn Oost-Vlaanderen het Pegasusplan, dat
voorheen enkel een langetermijnvisie bood. Met de actualisatie wou De Lijn deze
visie in het kader van netmanagement uitbreiden tot de rest van de provincie OostVlaanderen. Deze oefening resulteerde in de uitwerking van een toekomstplan
voor de provincie Oost-Vlaanderen, dat op zijn beurt kadert binnen een globale
toekomstvisie voor Vlaanderen.
Door recente evoluties - zoals ondermeer ruimtelijke socio-economische
ontwikkelingen, de evolutie van verplaatsingsbehoeften en -stromen, de sterke
groei van het aantal reizigers op het openbaar vervoer, het nog steeds
toenemende congestieprobleem en de toenemende milieuproblematiek - was deze
actualisatie van de toekomstvisie noodzakelijk.

41

De Mobiliteitsvisie 2020 geeft een duidelijke geïntegreerde visie aan voor het
openbaar vervoer als instrument voor duurzame mobiliteitsbeheersing, gebaseerd
op een geïntegreerde benadering van mobiliteit, ruimtelijke ordening en
infrastructuur.
Het resultaat is een efficiënt en logisch samenhangend openbaarvervoernetwerk
gebaseerd op een hiërarchische structuur van knooppunten en verbindingen.
De mobiliteitsvisie 2020 zal de komende jaren in dialoog met alle betrokken
partners verder worden uitgewerkt.

3.7 Visie NMBS
De visie van de NMBS werd opgevraagd bij mevr. Anita Rombouts (Manager
Strategie, Ontwikkeling & Kwaliteit) en mevr. Ingrid Brackman (Hoofd commerciële
vertegenwoordiging Gent), maar werd tot op heden nog niet ontvangen.

3.8 Visie Infrabel
De visie van Infrabel werd geformuleerd via mail (dd 19/01/2010) door dhr Eddy
Van de Walle:
“De NMBS heeft tot in het begin van de jaren zestig een treindienst verzorgd via
lijn 55 naar Zelzate. Deze werd wegens te weinig rendabel vervangen door een
busdienst van de NMBS en later opgenomen in de lijnvoering van de VVM "De
Lijn".
Infrabel werd nog niet in het bezit gesteld van de huidige marktstudie van de
NMBS betreffende de lijn 204 op de oosteroever van het kanaal, tot aan de ingang
van Arcelor-Mittal waarbij men voor een groot gedeelte wil mikken op woonwerkverkeer.
Soortgelijke ervaringen (o.a. General Motors in Antwerpen) leren echter dat het
woon-werkverkeer (zeker wanneer het over ploegenarbeid gaat) zeer moeilijk te
vatten is in een treindienst. Alvorens dat Infrabel een technische
haalbaarheidsstudie uitvoert om te zien of de (goederen-)lijnuitrusting een
kwaliteitsvolle reizigertreindienst toelaat (de maximale toegelaten snelheid op de
lijn 204 is 40 km/u), moet er zekerheid zijn over het potentieel en dit over een
voldoende lange termijn.
Belangrijk is daarbij wie bereid is het vraagrisico (mee) te dragen. Het lijkt ons dan
ook zinvol dat de betrokken partners (gemeenten, belangengroeperingen, ...)
medefinancieren in de aanleg of aanpassing van de lijnuitrusting én in de
exploitatie van de treindienst, naar analogie met de convenanten die bijvoorbeeld
met "De Lijn", kunnen afgesloten worden.
Een eventuele piste die Infrabel suggereert is het in een testfase voorzien van een
busdienst die volgens een mogelijke treindienstregeling rijdt. Op basis van het
potentieel van dergelijke busdienst kan worden besloten of deze busdienst al dan
niet zal aangehouden worden of al dan niet vervangen wordt door een treindienst.”

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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4 Probleemstelling
In deze paragraaf worden de bestaande en de geplande/gewenste ruimtelijke en
verkeersstructuur van Zelzate beschreven. Daarnaast worden ook de
gerealiseerde acties uit het vorige mobiliteitsplan vermeld. Rekening houdend met
bovenstaande planningscontext en na confrontatie van de visies van de
verschillende actoren wordt een probleemstelling geformuleerd. Dit resulteert in
een knelpunten-kansentabel.

-

de Beneluxlaan (N447) tussen Zelzate en Terneuzen (NL) op de linkeroever;

-

de R4 tussen de Traktaatweg en de N49;

-

de Stoepestraat (N448) tussen Ertvelde en de N49

-

en de Gebroeders Naudtslaan (N449) richting Wachtebeke.

Daarnaast zijn volgende lijninfrastructuren structuurbepalend;
-

het kanaal Gent-Terneuzen dat ongeveer 150m breed is en de gemeente in
een oostelijk en westelijk deel verdeelt;

-

de spoorlijn 204.

4.1 Bestaande ruimtelijke structuur
De aanwezigheid van het kanaal Gent-Terneuzen zorgt ervoor dat Zelzate wordt
opgedeeld in twee delen: Zelzate-oost en Zelzate-west. Dit kanaal zorgt voor een
zekere barrièrewerking. De woonkern wordt gekenmerkt door geconcentreerde,
gegroepeerde bebouwing, voorzieningen en andere functies. Hoewel beide
deelkernen beschikken over voorzieningen, is Zelzate-oost het grootst inzake
voorzieningsapparaat. Daarnaast is Zelzate onder andere vanwege het
vredegerecht een administratief centrum voor de omliggende gemeentes. Als
gevolg hiervan verplaatsen heel wat inwoners zich via de brug of tunnel.
Zelzate bestaat uit verschillende wijken. In Zelzate-oost vindt men de wijken
Endeke, Molenstukken, Centum en Wittouck, in Zelzate-west bevinden zich de
wijken Katte, Vogelzang en Debbautshoek en ten zuiden van de N49 ligt de wijk
„Klein-Rusland‟. (zie kaart 6)
Zelzate wordt omkaderd door verschillende belangrijke wegen:
-

de N49 (Expressweg Antwerpen-Knokke);

-

de Kennedylaan (R4) tussen Gent en Zelzate op de rechteroever;

-

de Paryslaan (R4) tussen Gent en Zelzate op de linkeroever;

-

de Traktaatweg (N423) tussen Zelzate en Terneuzen (NL) op de rechteroever;
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4.2 Bestaande verkeersstructuur
In deze paragraaf wordt de verkeersstructuur in Zelzate per modus beschreven.

4.2.1

Voetgangers- en fietsnetwerk

Voetgangersnetwerk
De meeste wegen in de gemeente Zelzate zijn uitgerust met een voetpad. In het
GRS worden een aantal ontbrekende wandeldoorsteken aangeduid waarvan het
voetgangerspotentieel niet bepaald is.
Fietsnetwerk
De provincie Oost-Vlaanderen heeft drie fietsroutenetwerken die complementair
zijn aan elkaar. (zie kaart 7)
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) zorgt voor verbindingen op
langere afstand, voornamelijk tussen de gemeentekernen en naar belangrijke
bedrijven en scholen. (zie kaart 8)
-

via de Jacques Paryslaan, de Molenstraat, Denderdreve en het fietspad op de
oude spoorwegbedding loopt de hoofdroute;

-

via de Kanaalstraat, de Grote Markt, de Burg. J. Chalmetlaan, de gebroeders
Naudslaan, de parallweg met de E34 en de Leegstraat lopen functionele
fietsroutes;

-

via de Assenedesteenweg loopt een alternatieve functionele fietsroute.

Het provinciaal fietsroutenetwerk (PFN) werd voor de provincie Oost-Vlaanderen
vastgelegd en is het meest fijnmazige netwerk dat van deelgemeente naar
deelgemeente loopt. In Zelzate lopen er onder andere provinciale fietsroutes op de
R4 Oost, de Kanaalstraat, de Westkade, de Burg. J. Chalmetlaan, de
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Wachtebekestraat, de Rijkswachtlaan, de Assenedesteenweg, Denderdreve en de
oude spoorwegbedding. (zie kaart 9)
In Oost-Vlaanderen bestaat er een netwerk lange afstandfietspaden (LAF). Dit
netwerk is gericht op verplaatsingen van meer dan 10 km en volgt rivieren,
kanalen en (oude) spoorwegbeddingen. In Zelzate is er een lange afstandsfietspad
dat via de oude spoorwegbedding vanaf de Beneluxlaan tot Assenede loopt.
Verder zijn ook de Beneluxlaan en de R4 west geselecteerd als onderdeel van het
LAF. Hoewel op delen van deze wegen wel reeds infrastructuur voorhanden is,
kan men er nog niet van een volwaardig uitgebouwde fietsweg spreken. Deze
zullen in de toekomst verder worden gerealiseerd. (zie kaart 10)
Naast bovenstaande bovenlokale fietsroutenetwerken is ook het
fiets(knooppunten)netwerk van de provincie van belang voor Zelzate. Dit netwerk
wordt weergegeven op kaart 11.
Momenteel is een fietsroutekaart voor het Gentse havengebied in opmaak. Hierbij
inventariseert de provincie de mogelijke fietsroutes in het kader van het woonwerkverkeer in en naar het havengebied. Deze inventarisatie kan als basis dienen
voor het verdere fietsbeleid.
In mei 2010 zal er een schoolroutekaart voorgesteld worden die in het kader van
het project “Duurzaam naar school” ontwikkeld werd samen met de gemeente
Wachtebeke en Moerbeke.
Betreffende de aanwezigheid van fietsinfrastructuur valt op dat in de gemeente
Zelzate (slechts enkele) wegen over fietspaden beschikken. Bovendien blijken
deze fietspaden doorgaans van slechte kwaliteit te zijn. In het GRS worden een
aantal ontbrekende fietsdoorsteken aangeduid waarvan het potentieel niet bepaald
is.
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4.2.2

Openbaar vervoernetwerk

Bus

Trein
Er is geen NMBS-station aanwezig in de gemeente Zelzate. Het dichtstbijzijnde
station, het treinstation van Sleidinge, ligt op een afstand van ongeveer 15km. Het
station Gent Dampoort is het grootste station in de buurt van Zelzate en ligt op een
afstand van 20km. Het station Beervelde ligt op een afstand van ongeveer 17km.
Tabel 3 : Overzicht afstand NMBS-treinstations

Station

Afstand

Sleidinge

14,9km

Wondelgem

16,1km

Evergem

16,2km

Beervelde

16,6km

Eeklo

18,6km

Gent-Dampoort

19,9km

De stations Eeklo, Waarschoot, Sleidinge, Evergem, Wondelgem en Gent
Dampoort liggen op de lijn 58: Gent Sint-Pieters – Eeklo. De stations Beervelde en
Gent-Dampoort liggen op de lijn 59 Gent Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal.
Door de aanzienlijke afstand tot de treinstations wordt er een zekere autoafhankelijkheid gecreëerd voor het voor- en natransport.
Tot slot worden ook goederenspoorlijnen 204 en 55 vermeld gezien de mogelijke
rol die zij zouden kunnen spelen voor toekomstig personenvervoer. (zie kaart 12)
Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

Er rijden zeven lijnen van De Lijn door Zelzate. Hierdoor is er een rechtstreekse
verbinding vanuit Zelzate via Moerbeke naar Lokeren (lijn 49), via Evergem of
Oostakker naar Gent (lijn 55, 55S of 73) en via Assenede of Ertvelde naar Eeklo
(lijn 96 of 97). Onderstaande tabel geeft een overzicht van het traject en de
frequentie van deze buslijnen.
Tabel 4 : Overzicht buslijnen

Lijn

Omschrijving

Frequentie
spits

Frequentie
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

97

Eeklo – Ertvelde - Zelzate

12 per dag

1 per uur

Tijdens de week en op zaterdag is er ook een busverbinding met Terneuzen
(Nederland). Deze verbinding wordt eenmaal per uur aangeboden door Veolia
Transport Nederland met lijn 6: Terneuzen – Sluiskil – Sas van Gent – Westdorpe
– Zelzate en stopt aan halte Debbautshoek (Zelzate-West).
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Op zondag is er geen verbinding tussen Zelzate en Terneuzen. Er is een
verbinding tussen Gent en Goes (via Terneuzen) verzorgd door lijn 20 van
Connexion, maar deze bussen (met een frequentie van een bus om de twee uur)
halteren niet in Zelzate. Deze lijn rijdt nochtans via de Traktaatweg (Zelzate-Oost)
naar Terneuzen.
Op kaart 13 worden het traject en de haltes van bovenstaande lijnen
weergegeven.
Hoewel de gemeente Zelzate een knooppunt is voor openbaar busvervoer
vertoont het netwerk volgende missing links:

4.2.3

Wegennetwerk

Betreffend het wegennetwerk kunnen verschillende aspecten bekeken worden.
Ontsluiting
Zelzate wordt goed ontsloten naar de hoofdwegen in Vlaanderen en Nederland.
Zelzate ligt aan de E34 richting Knokke of richting Antwerpen/Eindhoven. De R4
zorgt voor de ontsluiting naar de E17 richting Frankrijk en naar de E40 richting
Oostende of richting Brussel. De Traktaatweg (N62) en de Beneluxlaan/Westkade
(N252) ontsluiten Nederland.
Categorisering van de wegen

-

een snelle verbinding naar Gent en de Gentse Haven ontbreekt;

-

er is geen verbinding naar Doornzele, Stekene, Maldegem en Lochristi;

-

het busvervoer zou beter moeten afgestemd worden op de treinen in de
Gentse stations;

-

het wachtcomfort in het busstation scoort matig tot zeer zwak;

-

de verbinding naar Nederland bestaat niet op zondag;

Hoofdweg

Expressweg (A11/N49/E34)

-

de dienstregeling en haltes van de Nederlandse bussen zijn niet afgestemd op
de dienstregeling en haltes van de Vlaamse bussen.

Primaire weg I

Jacques Paryslaan (R4 west)

De categorisering der wegen biedt een structuur aan om de functie, vorm en het
gebruik van een weg op elkaar af te stemmen. (zie bijlage 2) In Zelzate werden de
voornaamste wegen als volgt gecategoriseerd:
Tabel 5 : Categorisering wegen in Zelzate t.e.m. lokale weg type I

noordelijke deel John Kennedylaan (R4 Oost) + Traktaatweg
(N423) [van N49/A11 tot de Nederlandse grens]
Primaire weg II

R4 Oost (zuidelijk deel)

Secundaire weg II

Gebroeders Naudtslaan (N449) aan de oostkant van de R4

Lokale weg I

Kanaalstraat (noordelijk deel R4)
N474

De overige wegen zijn lokale wegen type II (gebieds- of wijkontsluiting) of type III.
(zie kaart 14)
Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota
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Snelheidsregimes
Er geldt een snelheidsregime van 90km/u op de R4 Oost, de R4 West, een deel
van de Kanaalstraat en in de tunnel van de E34. Daarnaast is de snelheidslimiet
ook 90km/u op de oprit van de E34 aan de industriezone Rosteyne, in de Broeder
Leopoldstraat en in de Poelstraat.
Voor de lokale verbindingswegen geldt een snelheidslimiet van 50km/u. Volgende
centrumstraten zijn daar een voorbeeld van: het oostelijk deel van de Leegstraat,
de Rijkswachtlaan, de Burg. J. Chalmetlaan, de Kanaalstraat, de Westkade,
Oostkade, Suikerkaai, de Vredekaai, Havenlaan, de Assenedesteenweg,
Denderdreve, Callemansputte, de Sint-Stevenstraat, de Winkelstraat en de
Oudenburgse Sluis.
In de meeste lokale ontsluitingswegen, alsook de schoolomgevingen is een
zone 30 van kracht.
Kaart 15 geeft een overzicht van deze snelheidsregimes.
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4.3 Gerealiseerde acties

Met betrekking tot het auto- en vrachtverkeer
-

Op volgende wegen werd een zone 30 ingevoerd: Havenlaan, Peperstraat, K.
Waegenaerestraat, L. Danschuttersstraat, Polderstraat, Klein-Rusland, E.
Caluslaan, Kon. Astridlaan, Krekelmuyter, Onteigeningsstraat, Sch. Nap. De
Meyerstraat, Verbindingsstraat, Wachtebekestraat en Heidelaan.

-

Daarnaast werden volgende locaties veiliger gemaakt: de Leegstraat west
(zone30), kruispunt Kerkstraat / Leegstraat (o.a. parking scholencampus,
verkeersspiegel, zone 30), de schoolomgeving Patronagestraat.

-

De geselecteerde snelheidsregimes werden ingevoerd en er werd voorzien in
de nodige verkeerssignalisatie.

Met betrekking tot fietsers

-

Knooppunt N49/R4 west werd als hoofdweg (A11) heraangelegd.

-

-

De Kanaalstraat werd versmald tot op 2 rijstroken.

-

Groenplein is heraangelegd waarbij het aantal parkeerplaatsen werd
verminderd.

Met betrekking tot voetgangers
-

In de Havenlaan en Verbindingsstraat werden voetpaden aangelegd.

-

In de Kanaalstraat, Assenedesteenweg, Fr. Wittoucklaan, Leegstraat en Burg.
J. Chalmetlaan werden de oversteken voor voetgangers beveiligd.

-

Er werden gemeenteplanborden aangekocht en geplaatst.

Er werden fietsdoorsteken gerealiseerd onder de A11/Kasteelstraat
(fietstunnel) en over de R4 (fietsbrug).

-

Er werd een fietspad voorzien op deel Leegstraat (ten oosten van R4).

-

Wachtebekestraat tussen Leegstraat en Burg. J. Chalmetlaan – ontsluiting
van woonwijken op de functionele fietsroute Burg. J. Chalmetlaan

-

Het betalend parkeren werd ingevoerd en werd ondertussen weer afgeschaft.

-

Er werden wegwijzers voor de autowegen aangekocht en geplaatst.

-

Er werd een lange afstandsfietspad gerealiseerd tussen Assenede en Zelzate.

-

-

Er werden overdekte en beveiligde fietsstallingen geplaatst aan het
busstation. (Deze waren ook gepland aan de sporthal/zwembad, bibliotheek,
gemeentehuis, Groenplein, eventuele treinhaltes, maar werden daar niet
gerealiseerd).

Er werden verkeersborden „verboden parkeren voor vrachtwagens + 7 t in de
bebouwde kom‟ geplaatst en gelijkaardige borden werden geplaatsten op
locaties waar dit parkeren wel is toegestaan (Vredekaai, Beneluxlaan, R4 –
oost).

-

De vrachtwagens van de gemeente werden uitgerust met dodehoekcamera‟s.

Er werden wegwijzers voor de fietsroutes aangekocht en geplaatst.

-

Opmaak van bewegwijzeringplan

-

Er werd een vrachtroutenetwerk uitgewerkt met digitale sluizen. De
vrachtwagensluis in Rieme is reeds in werking gesteld.

-

Met betrekking tot OV
-

Lijn 97 Eeklo – Ertvelde – Zelzate en de belbus Oostakker werden versterkt.

-

De bushaltes (plaatsen bushokjes, fietsstallingen) werden geoptimaliseerd.

-

De communicatie tussen De Lijn en de brug werd verbeterd door het plaatsen
van communicatieborden.
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Daarnaast werden er ook maatregelen genomen die niet in het vorige
mobiliteitsplan voorzien/gepland waren. Zo werd er naar aanleiding van een
bedrijfsvervoerplan voor ArcelorMittal (bedrijvenzone Rosteyne) een bushalte
voorzien ter hoogte van Rosteyne en werd er een rotonde aangelegd op het
knooppunt Chalmetlaan/Rijkswachtlaan/Wachtebekestraat.
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4.4 Gewenste/geplande ruimtelijk structuur en projecten

-

De GBC stelt zich achter de ruimtelijke visie in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. De gemeente Zelzate heeft hierbij volgende visie:
-

Het fysisch systeem als basis voor de verdere ontwikkeling

-

Bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in de woonkernen

-

De open ruimte voorbehouden voor essentiële openruimtefuncties

-

Streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit

-

Aandacht voor de verschijningsvorm van de ruimte

De open ruimte dient gevrijwaard te blijven als buffer tegen het havengebied.
Zelzate is gelegen in het kreken- en poldergebied dat geselecteerd is als
toeristisch-recreatief aandachtsgebied op provinciaal niveau. In deze
aandachtsgebieden zal de nadruk komen te liggen op wandel- en
fietsrecreatie en verblijfstoerisme. De ondersteunende accommodatie is
toegespitst op kleinschalig en laagdynamisch plattelands- en watertoerisme.
De noord-zuid gerichte parkstructuur die Zelzate doorsnijdt ter hoogte van de
oude bedding van het kanaal Gent-Terneuzen, wordt verder ontwikkeld als
groenzone en vormt zo een meerwaarde voor omliggende woongebieden.
Het recreatief fietsen en wandelen in het polder- en krekengebied
(beleidsmatig) zal worden aangemoedigd door het beter benutten van de
(potentiële) troeven en de uitbouw van recreatieve routes.

De gewenste ruimtelijke structuur kan als volgt worden samengevat:
-

De deelgebieden (Zelzate-oost en Zelzate-west) hebben een uitgesproken
verstedelijkt karakter. Het ruimtelijk beleid zal erop gericht zijn
kernversterkend te werken (inbreiding).

-

Zelzate-oost en Zelzate-west dienen zo sterk mogelijk met elkaar verbonden
te worden.

-

De concentraties van kleinhandel rond volgende gebieden: Grote Markt
(Zelzate-oost) en Groenplein (Zelzate-west) worden uitgebouwd op
wijkniveau. De bestaande winkelconcentratie t.h.v R4/Rijkswachtlaan is van
lokaal belang en wordt niet structureel uitgebreid.

-

Er wordt een lokaal bedrijventerrein ontwikkeld ten oosten van de bestaande
AKMO-zone in de oksel van Stoepestraat/N49 (A11), aansluitend bij de KMO
zone van Assenede omwille van de reeds bestaande ontsluiting en de
geplande aansluiting naar de R4 via de nog aan te leggen parallelweg.

-

Er is een zoekzone voor sportontwikkeling in het noorden (Endeke) van
Zelzate-oost voor te herlokaliseren van terreinen zoals het terrein van KSLV
Zelzate, de terreinen van FC Zelzate, …
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De parkzone die Zelzate noord-zuid doorkruist (ter hoogte van de oude
bedding van het kanaal Gent-Terneuzen) kan een belangrijke rol spelen in de
ruimtelijke kwaliteit van de omliggende woongebieden.

-

De ontwikkeling van het Kluizendok, gelegen op de linkeroever van het kanaal
Gent-Terneuzen in het Gentse havengebied, omvat de ontwikkeling van 400
ha zeehaven- en watergebonden terreinen met multimodale ontsluiting. De
toekomstige volledig operationalisering van het Kluizendokcomplex zal leiden
tot meer verkeer over het water, waardoor de brug van Zelzate in de toekomst
mogelijk nog vaker zal openstaan.
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4.5 Gewenst/geplande verkeersstructuur en -projecten

Zelzate blijft een knooppunt voor openbaar vervoer, met verbindingen naar de
omliggende gemeenten. De gemeente heeft volgende wensen met betrekking tot
het openbaar vervoer:

In de gewenste/geplande verkeersstructuur streeft men naar een optimale
afstemming van het ruimtelijk beleid op het mobiliteitsbeleid. In een duurzaam
mobiliteitsscenario en gebaseerd op een multimodale aanpak van de
mobiliteitsproblematiek,
betekent
openbaar
vervoer,
fietsen
voetgangersnetwerken voorop zetten, wat de leefbaarheid en de woonkwaliteit ten
goede komt. Daarnaast streef men naar minder autoverplaatsingen door
selectieve bereikbaarheid van het centrumgebied, o.a. door het stimuleren van
andere vervoerswijzen.

-

Zelzate wenst het openbaar vervoeraanbod te versterken: er is een snelle
verbinding met Gent gewenst. Deze verbinding dient afgestemd te worden
met de dienstregeling van de treinen en kan doorgetrokken worden naar
Terneuzen zodat een grensoverschrijdende verbindende buslijn tussen
Terneuzen en Gent gerealiseerd wordt. Verder verkiest men een
spoorgebonden verbinding die gerealiseerd zou kunnen worden door
personenverkeer toe te laten op de bestaande goederensporen. Op de
linkeroever (Zelzate-west) zou dit de bestaande spoorlijn Lijn 55 met station
aan de Beneluxlaan kunnen zijn en op de rechteroever (Zelzate-oost) de
spoorlijn van Gent-Dampoort tot Arcelor Mittal, welke doorgetrokken kan
worden over de Axelse vlakte, met station t.h.v de Rijkswachtlaan.
Hieromtrent werd reeds een potentieelonderzoek door de NMBS uitgevoerd,
maar dit werd nog niet vrijgegeven.

-

De belbus is cruciaal om de gebiedsdekking in Zelzate optimaal te maken en
de basismobiliteit te garanderen.

-

Het busstation tussen Westkade en Oostkade zal worden gerenoveerd door
de Lijn. Bij renovatie zal men in het bijzonder rekening houden met het
verhogen van het wachtcomfort, het verbeteren van de informatieverstrekking,
het verbeteren tussen communicatie tussen busstation en brugcontrolepost en
het voorzien van veilige overdekte fietsenstallingen.

-

De gemeente zal een suggestie formuleren naar Infrabel voor de uitbouw van
een treinstation aan de Tweede Gidsenlaan/ Assenedesteenweg. Dit station
moet nog worden gebouwd. Dit station zou minimaal de volgende faciliteiten
moeten aanbieden: een overdekte wachtruimte; informatie over de
aankomsten en vertrektijden van zowel trein als bus en een overdekte veilige
fietsenstalling.

-

Tenslotte zal op het vlak van de mobiliteit rekening moeten gehouden worden
met de reservatiestrook voor de spoorlijn langs de N49/A11.

De gewenste verkeersstructuur in Zelzate kan als volgt samengevat worden:
Fietsers
De gemeente Zelzate wenst het fietsroutenetwerk te optimaliseren. Dit zal
gebeuren door fietsroutes, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau, kwalitatief in
te richten. Deze kwalitatieve inrichting dient als volgt te gebeuren:
-

door de aanleg van veilige fietspaden:

-

door het voorzien van (diefstalveilige en overdekte) fietsenstallingen nabij
centrumfuncties, bushalten, carpoollocaties, bedrijven, scholen;

-

door de aanleg van een comfortabele en veilige aansluiting op het hogere
wegennet:

-

door de comfortabele en veilige ongelijkgrondse kruisingen met de
hoofdinfrastructuren die de gemeente Zelzate doorkruisen.

Daarnaast dient men de missing links weg te werken. Tot slot dient er bij de
uitbouw van het fietsroutenetwerk aandacht te gaan naar de aansluiting op het
fietsnetwerk in Nederland.
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Wegverkeer
-

De visie rondom de ombouw van de N49/E34 wordt gedragen door de
gemeente.

-

De lokale wegen moeten op een veilige manier aangesloten worden op de R4.

-

Een strategische actie inzake de ontsluiting van de bedrijventerreinen is de
ontsluiting van de KMO zone Karnemelkpolder. Verschillende opties hierin zijn
mogelijk. De ontsluiting via een landbouwweg (gelegen op Nederlands
grondgebied) is niet aangewezen omwille van het beperkte gabariet van de
weg, juridische problemen en de nabijheid van Canisvliet. Daarom wordt
geopteerd om een nieuwe ontsluiting te realiseren bij de ontwikkeling van het
gebied Endeke. De huidige ontsluiting richting Traktaatweg, zal bij de aanpak
van het wegsegment R4-oost, komen te vervallen.

-

De categorisering der wegen moet afgestemd worden op de nieuwe inzichten.

-

De gemeente streeft naar een integraal snelheidsbeleid. De toegelaten
snelheden dienen afgestemd te worden op de categorisering van de wegen
en de overgang tussen snelheidsgebieden dient steeds duidelijk gemarkeerd
te worden (door poorten) zodat men het gewenste snelheidsgedrag bekomt.

-

De gemeente Zelzate wenst een sturend parkeerbeleid te voeren. Centraal
hierbij staat het parkeerbeleidsplan. De parkeerplaatsen dienen efficiënter te
worden gebruikt. Het parkeeraanbod moet afgestemd worden op de
parkeervraag. Verder parkeeronderzoek zal aantonen hoe dit kan.

-

De gemeente Zelzate wenst minder doorgaand (vracht)verkeer doorheen het
centrum van Zelzate. Er is onderzoek nodig waarin dit probleem
geïnventariseerd wordt en mogelijk maatregelen voorgesteld worden om dit
verkeer te weren.
Parkeervoorzieningen voor vrachtwagens in Zelzate worden gebundeld aan
de Vredekaai.

-
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4.6 Conclusie
4.6.1

Kansen

Zelzate beschikt over verschillende kansen op het vlak van mobiliteit:
Zelzate, compact
Het grondgebied van de gemeente is beperkt, waardoor Zelzate een compacte
gemeente is. Bovendien worden ontwikkelingen inzake wonen, voorzieningen en
lokale bedrijvigheid gebundeld en wordt Zelzate geselecteerd als hoofddorp
gelegen in buitengebied. Deze elementen creëren een aanzienlijk wandel- en
fietspotentieel.
Zelzate, een aantrekkingpool
Zelzate kan beschouwd worden als een grote zelfvoorzienende kern die over een
aanbod van voorzieningen beschikt vergelijkbaar met de kleinste steden. Dit en de
bundeling aan wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid zorgen ervoor dat
Zelzate regionale invloedssfeer heeft met een belangrijke bestemmingsfunctie
voor inwoners van omliggende gemeenten.
Zelzate, goed gelegen ten opzichte van het hoofdwegennet
De gemeente situeert zich vlakbij Gent en de Gentse Haven en vlakbij enkele
belangrijke verkeersassen (R4, E34, N423, …) waardoor er een goede en snelle
verbinding is naar Antwerpen en de Antwerpse Haven.
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Zelzate, een openbaar vervoerknooppunt

Suboptimaal parkeerbeleid

De gemeente Zelzate vormt een busknooppunt. De meeste buslijnen uit de
omgeving hebben Zelzate als bestemming. De ligging aan de spoorlijnen 204 en
55 (momenteel uitsluiteind goederenvervoer) biedt opportuniteiten naar het
ontwikkelen van hoogwaardig personenvervoer naar de Gentse Haven en
agglomeratie.

In het vorig mobiliteitsplan werd reeds aangeduid dat Zelzate over veel
parkeerplaatsen beschikt en deze niet optimaal gebruikt worden. Bovendien is de
infrastructuur binnen de gemeente vooral gericht op autoverkeer. Dit hangt
eveneens samen met de bestaande hiaten in het openbaar vervoeraanbod en in
het fietsnetwerk (zie onderstaande thema‟s.)

4.6.2

Hiaten in openbaar vervoer

Knelpunten

Met betrekking tot verkeer en mobiliteit worden volgende knelpunten vastgesteld:
Barrièrewerking door kanaal en brug
De aanwezigheid van het kanaal Gent-Terneuzen zorgt ervoor dat Zelzate wordt
opgedeeld in twee delen: Zelzate-oost en Zelzate-west. Naast de tunnel (enkel
voor auto- en vrachtverkeer, exclusief ADR, toegankelijk) is er geen vaste
oeververbinding tussen de linker en de rechteroever. De brug over het kanaal gaat
gemiddeld 20 keer per dag open. Dit zorgt voor een duidelijke barrièreverwerking
voor fietsers, voetgangers en voor het openbaar vervoer.

De gemeente Zelzate mist een snelle OV-verbinding naar Gent en de Gentse
Haven. Daarnaast voldoet de kwaliteit van het busstation niet aan de
hedendaagse verwachtingen. De heraanleg ervan dringt zich op.
Zelzate beschikt niet over een treinstation. Aangezien de afstand tot het
dichtstbijzijnde station minimum 15km bedraagt, kan men ervan uitgaan dat
personenvervoer via spoor ontbreekt. Nochtans biedt een spoorverbinding met
Gent via de haven een zeker potentieel. Bovendien beschikt Zelzate wel over twee
goederenspoorlijnen, langs elke oever van het kanaal, waarlangs personenvervoer
kan georganiseerd worden.
Hiaten in fietsnetwerk

Barrièrewerking door doorgaand vrachtverkeer in Kanaalstraat
Ook de Kanaalstraat (R4) vormt een barrière voor inwoners van Zelzate. Dit
omwille van verschillende redenen. Enerzijds snijdt deze weg de verbinding tussen
het gemeentehuis en de Grote Markt door midden. Anderzijds is deze weg een
zeer drukke as. Niet alleen dient ADR-verkeer de Kanaalstraat (brug) te gebruiken
als alternatief voor de E34 (tunnel) wegens veiligheidsredenen, ook een
aanzienlijke hoeveelheid doorgaand auto- en vrachtverkeer gebruikt deze weg
aangezien ze in vele gevallen de snelste en kortste route vormt. Het doorgaand
verkeer heeft een negatief effect op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in
Zelzate.
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Het fietsnetwerk in Zelzate vertoont verschillende missing links: er zijn bepaalde
– momenteel onbestaande – doorsteken voor fietsers (en voetgangers) gewenst,
sommige wegen zijn bijzonder fietsonveilig, bij belangrijke diensten en
voorzieningen ontbreken fietsenstallingen en de kwaliteit van de fietsenstallingen
is vaak ondermaats.
Kaart 16 geeft een overzicht van de locatie van de voornaamste kansen en
knelpunten in Zelzate.
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4.6.3

Mogelijke onderzoeksthema’s

1 januari 2010 ingevoerde gratis parkeren op de Markt onderzocht worden. De
multimodale bereikbaarheid van de handelszaken is hierbij een belangrijk
gegeven.

Opengaan van de brug
Aangezien de aanwezigheid (en vooral het opgaan) van de brug een relatief grote
impact heeft op het wegverkeer, het openbaar vervoer en de langzame
weggebruikers, is het interessant de functie van de brug (aantal keer dat ze
opgaat, wanneer, hoe lang, etc.) in kaart te brengen. Eventueel kan de
haalbaarheid van alternatieven, zoals een veerdienst of een fietsbrug, verder
onderzocht worden.
Doorgaand (vracht)verkeer in de Kanaalstraat
Het is niet duidelijk hoeveel doorgaand (vracht)verkeer er via de Kanaalstraat door
het centrum van Zelzate rijdt. Bovendien is niet gekend hoe groot het aandeel
ADR-verkeer en vrachtverkeer is.
De herkomt en bestemming van dit doorgaand verkeer zouden kunnen bepaald
worden, waarbij de aanbevolen routes aangeduid kunnen worden en men kan
onderzoeken hoe men ervoor kan zorgen dat deze aanbevolen routes gevolgd
worden. Hiermee samenhangend kunnen de mogelijkheden om vrachtwagens en
doorgaand verkeer te weren onderzocht worden.
In het kader van het project Gentse Kanaalzone is er in de loop van 2010 een
studie omtrent het doorgaand vrachtverkeer in de omgeving van de Gentse Haven
gepland.
Parkeren
De beschikbare parkeerplaatsen worden momenteel suboptimaal gebruikt wat een
negatieve impact heeft op de leefbaarheid binnen woonkernen. Via een
parkeersituatie kan de ware omvang van dit probleem kaart gebracht worden. Een
parkeerbezettings- en parkeerduuronderzoek kan de parkeerbehoefte naar plaats
en tijdsduur vaststellen. Zodat men ervoor kan zorgen dat parkeervraag en
–aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Hierbij kan ook de impact van het op
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Fietsnetwerk
Een onderzoek naar de missing links in het fietsnetwerk en knelpunten betreffende
fietsvoorzieningen zou kunnen uitwijzen hoe men het fietspotentieel in Zelzate kan
omzetten tot meer fietsverplaatsingen.
Daarnaast zou er ook kunnen onderzocht worden hoe aanpassingen in het
fietsnetwerk zouden kunnen leiden tot een modal shift (= een verschuiving in
vervoerswijze) binnen en rondom Zelzate.
Voetgangersnetwerk
Ook de missing links en de knelpunten in het voetgangersnetwerk kan onderzocht
worden. Hierbij kan onderzocht worden welke voetgangerdoorsteken er ontbreken,
op welke locaties er voetpaden ontbreken, wat de kwaliteit van de voetpaden is,
waar er nood is aan bepaalde voorzieningen (bankjes, vuilbakken, …) tot het in
kaart brengen van aspecten als oversteekbaarheid.
Schoolomgevingen
Zelzate heeft de voorbije jaren veel aandacht gehad voor het veiliger maken van
de schoolomgevingen. Deze maatregelen kunnen geëvalueerd worden en voor de
resterende knelpunten kunnen oplossingen bekeken worden (bv. andere
verkeerscirculatie rond scholen).
Verkeerscirculatie / snelheidsbeleid
Het parkeerbeleid, overlast veroorzaakt door een relatief hoge intensiteit en de
categorisering van de wegen hangen samen met de verkeerscirculatie en het
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snelheidsbeleid. Onderzoek met betrekking tot deze thema‟s leidt tot een meer
integrale aanpak van de mobiliteitsproblematiek.
Openbaar vervoer
Momenteel is er geen snelle openbaar vervoerverbinding tussen Zelzate en de
Gentse Haven, noch met Gent. Nochtans werd in reeds eerdere studies dit
potentieel benadrukt. Er is dan ook nood aan een studie die dit potentieel specifiek
met betrekking tot Zelzate aanduid. Bovendien kan hierbij een vergelijkende studie
gemaakt worden van de organisatie van personenvervoer op goederenspoorlijn 55
versus op goederenspoorlijn 204. Momenteel wordt dit potentieel onderzocht in
een haalbaarheidsstudie van de NMBS.
Om op korte termijn een verbinding tussen Zelzate en de Gentse Haven te
realiseren kan er eventueel een systeem worden opgestart, vergelijkbaar met de
dienstverlening van Max Mobiel.
Daarnaast zou er ook kunnen onderzocht worden hoe dit zou kunnen leiden tot
een modal shift (= een verschuiving in vervoerswijze) binnen en rondom Zelzate.
Geluidsoverlast
De overlast, meer bepaald de geluidsoverlast, van de drukste verkeersassen zou
kunnen onderzocht worden. Deze overlast wordt momenteel in kaart gebracht door
AWV via geluidskaarten.
Flankerend beleid
Er zou kunnen onderzocht worden hoe het flankerend beleid kan geoptimaliseerd
worden. Dit gebeurt door de gebruikte communicatiekanalen (vb. bij het opengaan
van de brug) te inventariseren, in kaart te brengen welke alternatieven er bestaan
en te onderzoeken of deze ook voor andere toepassingen kunnen gebruikt
worden. Daarnaast kan onderzocht worden hoe bewoners, handelaars,
bezoekers, … meer gericht geïnformeerd kunnen worden.
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5 Oriëntatie nieuwe mobiliteitsplan

5.2 Doelstellingen en operationele doelstellingen
De doelstellingen op Vlaams niveau voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn

5.1 Besluiten van voorgaande hoofdstukken








De ligging van Zelzate ten opzichte van het (hoofd-)wegennet en ten
noorden van de Gentse Haven biedt tegelijk kansen als bedreigingen.
Mede door de toekomstige plannen en ontwikkelingen (bv. tweede
Zeesluis) zal de intensiteit van personen- en goederenvervoer in de
toekomst nog toenemen. Het nieuwe mobiliteitsplan zal een consequent
antwoord moeten bieden om in te spelen op de problematiek van
ongewenst vrachtverkeer en sluipverkeer.
De functie van Zelzate als openbaar vervoerknooppunt voor de regio
moet op een kwalitatief hoogstaande manier uitgebouwd worden. Hierbij
is zowel het woon-schoolverkeer als het woon-werkverkeer naar en van
de Gentse Haven prioritair. Voor dat laatste dient de mogelijkheid voor
personenvervoer per spoor verder onderzocht te worden.

-

De GBC stelt zich achter deze vijf doelstellingen. Toegepast op de lokale
mobiliteitsproblematiek worden volgende strategische en operationele
doelstellingen naar voor geschoven:
-
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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.

-

Gezien de compactheid van Zelzate is er voor de interne verplaatsingen
een belangrijk potentieel weggelegd voor de fiets. Hierbij dient echter de
barrièrewerking van het Kanaal en van de Kanaalstraat aangepast te
worden. Daarnaast moet een flankerend beleid (bv. stallingenbeleid)
uitgewerkt worden.
Zelzate heeft een groot aanbod aan parkeerplaatsen maar deze worden
momenteel niet optimaal gebruikt. De functie en het parkeerregime van
de diverse parkings moet herbekeken worden.

Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Het garanderen van de toegankelijkheid
Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu

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,
Havenfietsroute, …).
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 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.

Mobiliteitsplan Zelzate – Oriëntatienota

67

5.3 Overzichtstabel
In onderstaande overzichtstabel worden de kansen, knelpunten en doelstellingen van de voornaamste ontwikkelingen en locaties weergegeven.
Tabel 6 : Overzichtstabel

Locatie / ontwikkeling

Kansen

Knelpunten

Doelstellingen

Zelzate centrum

Vlakbij hoofdwegennet

Opgedeeld door Kanaal Gent-Terneuzen en
Kanaalstraat (R4) met hoge verkeersintensiteit (oa
zwaar verkeer)

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Compact
Groene omgeving

Beperkte OV-bereikbaarheid
Fietsnetwerk niet volledig en niet kwalitatief

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu

Suboptimaal parkeerbeleid en te autogericht?

Grote Markt

Verblijfsplein

Parkeerplein

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Centraal in Zelzate-Oost

Barrièrewerking met gemeentehuis door Kanaalstraat

Het garanderen van de toegankelijkheid

Vlakbij brug naar Zelzate-West

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Brug Zelzate

Verbindende schakel tussen ZelzateOost en Zelzate-West

Doorstroming openbaar vervoer

Vrijwaren bereikbaarheid

Doorstroming fietsverkeer

Het garanderen van de toegankelijkheid

Congestie (file) tijdens spits

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
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OV-knooppunt

Aanwezigheid goederenspoorlijnen

Busstation niet kwalitatief

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Halteplaats voor Nederlandse bussen

Geen treinverbinding voor personenverkeer

Het garanderen van de toegankelijkheid

Aanwezigheid busstation

Conflictvrij maken E34

Verbinden op Vlaams niveau

Het verzekeren van de veiligheid

Wijziging van de verkeersstroom op onderliggend
wegennet
Geluidsoverlast

Te ontwikkelen bedrijvenzone
grenzend aan AKMO-zone

Vrijwaren bereikbaarheid
Verzekeren verkeersveiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Vlakbij hoofdwegennet

Geen OV-aansluiting

Vrijwaren bereikbaarheid

Op fietsafstand van Zelzate

Parallelweg nog niet ingepland

Verzekeren verkeersveiligheid

Herziening RSV

Garanderen toegankelijkheid
Leefbaarheid kernen verzekeren

Zone aan Tractaatweg
ontwikkelen (‘Endeke’)

Vlakbij hoofdwegennet

Geen OV-aansluiting

Vrijwaren bereikbaarheid

Op fietsafstand van Zelzate

Meer doorgaand verkeer via Kanaalstraat?

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Nieuwe sluis in Terneuzen

Noodzaak bouw nieuwe tunnel in
Zelzate  ook toegankelijk maken
voor ADR-verkeer en fietsers?

Meer verkeer via kanaal  brug meer open?

Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Het garanderen van de toegankelijkheid
Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
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6 Definiëring van verder onderzoek
In onderstaande tabel wordt het onderzoeksopzet van de voornaamste problemen in Zelzate verder uitgewerkt.
Tabel 7 : Onderzoeksopzet verder onderzoek

Probleemstelling

Onderzoeksvragen

Hoe vaak gaat de brug open?
Wanneer gaat ze open?
Opengaan brug

Hoe lang duurt het voor het verkeer terug kan
vertrekken?
Wat is de hinder voor de verschillende weggebruikers?
Wat is de haalbaarheid van alternatieven, zoals een
veerdienst of een fietsbrug?

Onderzoeksopzet

Bestaande gegevens omtrent opgaan van de brug verzamelen en interpreteren
Uitwerking


Inventarisatie bestaande gegevens



Evt. terreinobservatie aan beide zijden van de brug tijdens spits en dal (weekdag)

Aanwezige gegevens
Havenkapitein, gebruikersgegevens via het veer

Bestaande tellingen verzamelen en type weggebruikers nagaan

Doorgaand
(vracht)verkeer in
de Kanaalstraat

Hoe groot is het aandeel doorgaand vrachtverkeer in de
Kanaalstraat? (intensiteit)
Welke soort weggebruikers zijn dit? (auto-/vracht-/ADRverkeer)
Welke alternatieve/aanbevolen routes zijn er?

Uitwerking


Inventarisatie bestaande gegevens



Terreinobservatie in de Kanaalstraat tijdens ochtend- en avondspits en dal (weekdag)

Aanwezige gegevens
gegevens via Projectbureau Gentse Kanaalzone (voorzien in 2010), tellingen
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Parkeeronderzoek: analyse beschikbare gegevens en eigen tellingen
Uitwerking
Wat is de parkeervraag (bezetting)?
Suboptimaal
parkeerbeleid



Bundelen van alle beschikbare gegevens



Vaststellen parkeerbezetting op de parkings Grote Markt, busstation, Vredekaai en Groenplein
tijdens een weekdag en weekenddag in voormiddag (10u) en namiddag (15u)



Kwalitatief onderzoeken hoe vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd

Wat is het parkeeraanbod?
Hoe kunnen vraag en aanbod beter op elkaar
afgestemd worden?

Aanwezige gegevens
Parkeeronderzoek in vorig mobiliteitsplan, gegevens parkeerbedrijf APCOA, strategisch-commercieel plan
(2009) in samenwerking met EROV(economische raad voor Oost-Vlaanderen) en de Universiteit Gent

Bepalen potentieel en onderzoeken alternatieven (Max Mobiel).
Uitwerking
Geen verbinding
Zelzate – Haven Gent

Wat is het potentieel voor een (hoogwaardige) OVverbinding tussen Zelzate, de Gentse Haven en Gent?



In kaart brengen potentieel en vraag naar een (hoogwaardige) OV-verbinding Zelzate – Gentse
Haven / Gent

Kan Max Mobiel op korte termijn ingezet worden?
Aanwezige gegevens
Potentieelstudie NMBS, OVG/NIS/…, bedrijfsvervoerplannen haven
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Evaluatie fietsnetwerk
Wat zijn de missing links in het fietsnetwerk?
Optimalisatie
fietsnetwerk

Waar zijn fietspaden nodig en waar is de kwaliteit van
de fietspaden ondermaats?
Waar zijn fietsvoorzieningen (fietsenstallingen, …)
nodig?

Uitwerking


Terreinverkenning op de belangrijkste fietsassen en nabij de voornaamste handelszaken en
diensten

Aanwezige gegevens
Inventarisatie vorig mobiliteitsplan

Optimalisatie
flankerend beleid

Hoe kunnen bewoners, handelaars, bezoekers, …
aangezet worden tot duurzamer mobiliteitsgedrag: vb.
via welke promotiecampagnes, hoe kunnen handhaving
en beleid maximaal op elkaar worden afgestemd, …?

Uitwerking

Hoe kunnen bewoners, handelaars, bezoekers, …
gericht geïnformeerd worden?

Aanwezige gegevens
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7 Bijlage
Bijlage 1: Verslag van de PAC-vergadering - 15 maart 2010
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Bijlage 2: Categorisering van de wegen

Categorie

Hoofdfunctie

Aanvullende functie

Inrichting

Hoofdweg

verbinden op internationaal niveau

verbinden op Vlaams niveau

Autosnelweg, naar Europese normen

Primaire weg I

verbinden op Vlaams ni veau

verzamelen op Vlaams niveau

Autosnelweg/stedelijke autoweg
Autoweg (2x2 of 2x1)
Weg (2x2 of 2x1) met gescheiden verkeersafwikkeling

Primaire weg II

verzamelen op Vlaams niveau

verbinden op Vlaams niveau

Autoweg (2x2 of 2x1)
Weg (2x2 of 2x1) met gescheiden verkeersafwikkeling

Secundaire weg I

verbinden op bovenlokaal niveau

verzamelen op bovenlokaal niveau

Weg (2x1 of 2x2) niet noodzakelijk met gescheiden
verkeersafwikkeling

Secundaire weg II

verzamelen op bovenlokaal niveau

verbinden op bovenlokaal niveau

Doortochten in bebouwde kom

Secundaire weg III

verzamelen en verbinden op (boven) lokaal
niveau met openbaar vervoer en fiets

verzamelen op bovenlokaal niveau voor auto- en
vrachtverkeer

Lokale weg I

verbinden op lokaal niveau

verzamelen op lokaal niveau en erftoegangen

Lokale weg II

verzamelen op lokaal niveau en erftoegangen

verbinden op lokaal niveau

Lokale weg III

erftoegangsweg
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