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DEPARTEMENT
MOBILITEIT &
OPENBARE

WERKEN
Regiona le Mobiliteitscommissie
Advies van de kwaliteitsadviseur
Stad Eeklo, Doortrekking zuidel'ljke ring R43, Startnota

Dit is een schriftelijk advies als antwoord op een adviesvraag ontvangen op
Dit is een schriftelijke neerslag van het advies gegeven in de RMC-vergadering van 20

X
1.

mei 2019

Aþcmonc omrchrlivht¡ rnn htt project en proces
De voorliggende startnota betreft de doortrekking van de ring R43 ten zuiden van de kern van.Eeklo,

tussen het bedrijventerrein Nieuwendorpe en de N9 Gentsesteenweg. ln de nota wordt ook het reeds

gerealiseerde deel tussen de N9 Leopoldlaan en het kruispunt met Nieuwendorpe onderzocht. Dc

¡tütnotr wcrd

ln dc @C v¡n tr3 mrart cn 5 aprll 2019 besprokcn on 3oed3ckcurd, cn bcdlrto hlerblj otn

de notr voor tc lcAgcn

2.

Tortrhq

un

dc ro3lonrlc mobll,ltclt¡commi¡¡lc.

nn hrt project

ilct proicct van dr doortrctkln¡ vrn dc ruldcliike rlng R43 rond
we¡rovcr llechts wclnlg

provlnclaal

$r

Ëcklo kcnt

tcru¡ t€ dndcn ln de note. Wel wordt

rl .cn hngc voorgctchicdcnis,

op vcrcchlllcndc phaÚen ln dc

notr het

tUP ult 2Ol1 vcrmcld drt het tra,c{, d¿ land¡chappclgkc r¡ndvoonruarrdcn

(o.r.

gcluldrbuffers) cn dc ultwlrselpunten hccft vrstgelcgd rnrr,r nlct dc lnr¡ahtlnt v.n deze krulspuntcn. Dlt

h¡t¡te vormt d¡n ook hct hoofdthcm. vtn
voorrfgrand r¡n dlt provlnctul

RU'P

d¿

rürtnota.

Er

wordt 3ccn 3cwtt gcmrakt van hct fclt drt

cen plen-MER is opgemu'kt en ook al ccn ¡tartnota

$n

2007 dic op

de PAC op 13 oktobcr l@7 ls conforrn vc*larrd en hct $.rüchot w.3 vrn dc rdm|nlstrrthvo
prqlcctplannln¡ voor dc ruldc,tiikc rÍng. Dc rudltor hceft tocn dc volgcndc renbevcllngcn ¡cgcvcn op dc
startnota:
Ecn zeer verdtcnûclllke stuûle. Als cerste vcrkennlng, vcrøntwoordlng Gn tmcêttudll voor

de

R43 ts

dit

meer dan voldocnde, Om dlc rcdenen kunncn de documenten øls størtnoto cønform worden vcrklaard.
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Toch moet meer aandocht godn naor oonvullende

mootregelen, met nome clrculatlemaotregelen ln Ecklo

centrum, om de R43 écht te laten renderen. En deze moatregelen moeten lntegraol deel ultmoken van de
lotere proJectnoto R43. Elke doorgongsfunctle van de bestaonde doortocht N9 moet de focto onmogelijk
worden gemaakL En met circuldtiemoatregelen kon dit zeker worden bereikt zonder nog moar het minste

autovrlj

te

maken. Pos dan renderen

de doortocht, de geplande

moatregelen

in het kdder

von de

gevaorlijke punten en het nieuwe type-dwarsprofiel met fietspaden tussen riJbaan en parkeerstrook
optlmaal. Op dit aspect zal de projectnoto zeer nouwlettend worden beoordeeld,

Over de gevraagde aanvullende maatregelen, met name clrculatiemaatregelen ln het centrum van Eeklo,

ls niets opgenomcn ln de nota. Nochtans riJn deze, roals het ouditverslag uit 2(X}7 ook al aangccft,
essentieel voor het functioneren van de toekomstlge doortrckking van de R43, en voor hct lnschatten van
de toekomstige verkeersgtromen en op basls hiervan de inrichting van de kruispuntcn.

Vanuit het gegeven dat hct tracé

is

vastgelegd in het provinciaal RUP had de planningscontext rlch kunncn

beperken tot dic planncn en proJecten met repercussics op de ring dle n¡ 2011werdcn opgemrakt, lo¡ls
het ontheffingsdos¡icr project-MER ult 2013 (dat ¡lechts éénmaalwordt geciteerd ln de note op p.23) cn

ulteraard ook hct moblliteltsplan van Eeklo uit 2018 wearin al reer ln detall werd nagcdacht ovcr dc
lnrichting van de vcr¡chillende bestaandc cn nieuwe kruispu,ntcn van de R43.

De

notr gaat speclfick ln op de fietsnetwerken, hct wegprofiel cn de krulspunten op dc ful3 cn evaluecrt

hierbij de bestaandc voor¡tellen hlerover.

Volgens het provlnclaal RUP dient cen fictsovcrsteek te wordcn gemaakt t.h.v. de Bogrertmoerstr¡at.ls

verblnding tussen hct provinclaal domeln het Lecn ên het ccntrum van Ecklo. ln dê not. wordt dit vcrta¡ld
naar een fietrersbrug dic op het cerstc gezlcht cen zeer grotc l¡ndschappelijke lmpact rel hebben.

Ter hoogte van de Tieltsesteenweg heeft de GBC besli¡t een tweede ongelijþrondse krulslng voor het
fietsverkeer aan te leggcn, l.p.v. cen geliJþrond:e overgtcek op Gen rotonde. Gerlen hct hler geat over
een kruislng met Gên bovenlokale functionelc flctsroutc, ls dc¡c bcslisrlng te vcrantwoordcn.

Het provinclaal RUP hccft ecn 2xl-wegproficlvartgelegd in de voorschriften. Dit bêtckcnt mlnimaal een
tussenruimte tussen dc twee rljstrokcn, waârdoor lnhaalmrncuvers onrnqgeliJk/vcrbodcn rijn. Op p. 51
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wordt op vnrg v.n dc ¡tad ondenocht of ln functlc \rsn tr¡rg (landbouwlvcrkccr, toch gccn
lnhartmogelijkhedcn mocten wordcn voonicn. Tcrecht wordt op dczc vraag nict lrqe¡arn, via hct
compromis om dc ruimtc tc voonien voor mogalijk ecn dcrdc, alternerende rüstrook rondcr dcrc dircct

arn tc leggcn. Dc bcrcke nde tijdrwinst blj mqclifk lnhalcn ls lmmer¡ vcnr¡aarloosbaar.

Oe

vnrg rtclt

zlch

overigcns, of dlt l¡ndbouwvcrkecr wcl thulshoo* op hct geplande wegvak. !n dc prektlj:k ¡u,llcn de
voorrlene pechhrvens als uitwijkstrokcn voor het tnag vcrkeer fungercn.

Wat dc kruirpuntcn bctrcft, wordcn de volgcnde optles gcnomen {nr rfwaging v¡n vcrschll'lcndc
altcrnrtlcvcn):

o
¡
¡

Brugsa¡tecnwag : ranslultlng op R43 wordt 3crupprimccrd

AZ-Almr: rGccnt werd ccn rotondc rangalcgd
Ravc¡chootstraat: wcstclijke tak wordt rfgcsloten, oostclijke tak wordt cnkel rccht¡r¡lt voor¡lcn.
Er

¡
¡
¡
r

wordt ecn fietstunnel aangelqd rodet trâag vcrkeer dc R43 ongelijkgrond¡ k¡n krul¡cn

lndurtrhhrn : nnlca rotondc
Tþlt¡c¡tcGnwcg: aanlq roto,nd¿ mGt ffct¡brug
Dutbcrt: rlnle3 rotonde

Ng

GGnBG¡tGGnweg

:

verkccnlichtcr¡ercacfd krulrpunÇ Oudc Gcntwca wordt rprrt

m,rXg*loten op de !û9 (rechts ln, rccht¡ r¡}tl

Al dc¡c voorstellen kunnen wordcn ondcntcu,nd, mear

GGn

tocBlng

¡rn dc bestr¡nda

cn tockomrtf,c

vcrkccrsctromcn ontbrcckt cvcnwcl.

Tot itot wordt ln hoofd¡tuk 7 ccn vlsie ontwlkkcld op dc lrndrchrppc!$kc lntêgr.tlê v¡n dc ruldcli;lkc

doortrckkin¡ van dc R43. Er worden namc!flk am aûntrl rc¡truimtcs gecrceërd dic om ccn n,lcuwc
lnwlllng vrrgcn. Dc vrrag stclt ¡lch wcl wh voor dcro lnwtllq rrl tn¡t¡rn.

3.

Bæpreklng ln do re¡lonele mobllltclt¡cornmlr¡lc
AWV 3ecft ran

d¡t voor het onthcffingrdos,lCr proþct-MER ln

ultgcwcrkt ulWoerlngsconccpt cn d¡t darrom lr

¡ckorn

2013 ulgcgran is

vln ccn wcini¡

oün nu ecn vdwarrdiSc pro¡cct-MER op

tc

3tcllcn. Dezc stertnota dient rls lnput vool'dc proJcct-MER.
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Ondertussen werd ook de startnota voor de herinrichtlng van de doortocht van de N9 ln hct ccntrum van
Eeklo opgestart en werd in het gemeenteliJk mobiliteltsplan ook el heel wat aandacht besteed aan dcrc

herinrichting en de gewcnste verkeerscirculatie rond de Markt.

De kwaliteltsadvlseur stelt dc vråag waarom

fictstunnels niet ln beeld rfin gekomen bij bcspreking van dc

fietsoversteken aan de Tieltsesteenweg en de Bogaertmoerstraat.Tunnels rljn lmmers fietsvrlendeliJker

dan bruggen. Vanult de plan-MER zouden echter op die plaats cnkel bruggen mogclijk rijn wcgens
negatieve effccten van ultgrlvingen op bodem en watêr. Toch liJkt ccn mogeliJk alternatief voor de

lìetsbrug aan de Bogaertmoerstrâat om de R43 beperkt verhoogd aan te leggen

tcr hoogtê van de

Kraaiweg (ca. 2.5m) w¡ardoor derc streat, die volgens hct huid,lge voorstel zel onderbroken wordcn, als
fietsdoorsteek kan dlenen (cvcntueel |icht verdícpt). Dat zou d¡n wel bctekenen dat dc acluldswallcn ook
hoger moetcn wordcn.

Op de vraag of traag (landbouwlverkcer wel thuishoort op de ring ¡ntwoordt de stad dat ln het gcvrl van

cen verbod, bij gcbrck

l¡n ¡ltern¡tief

dit l¡ndbouwvcrkccr door het centrum moet blijven riJdcn, wat

toch de lecfbrarhcld nlet tcn goedc:d komcn.

Tot slot stelt AWV d¡t ¡¡j n¡ct ruilcn lnst¡an voor dc hndschappcl,ijkc lnvulllng v¿n dc restruimtcs die
ontstaan na aanlcg van dc

a.

R¡13

tusccn Nicuwendorpe cn dc Ng Gcntrestccnwcg.

Aanbcvclln¡en v¡n de kw¡llteltsrdr¡{¡cur
De nota blcdt voldocnde elcmenten om op cen kwaliteltsvolle manicr de fase van dc project-MER op

starten.

Er ls

ccn duldelijkc cn ¡anva¡rdb¡rc keuze gemaakt voor de verschlllende kruirpunten. ln d¿

tc

fr¡c

van de projc*-MER moct dan wel ccn kwentltaticv¿ cvrlu¡tle 3ebeurcn van dc voor¡tcllcn ven
krulspuntoplosslngen (m.l.v. lcngte afslagstroken, dimensionering rotondcs, cnz.l. Voor dc bc¡trandc
krulspunten kan dit gebeuren aan de hand van verkeerstellingen, zoals aangekondigd op p.27 van de nota,

voor de nog atn tc lcggen kruispunten kan beroep worden gedaan op prognoses vie het provinclarl
verkeersmodel van het Vla¡ms Vcrkecrsccntrum. Dcze prognoses rljn wel sterk .fhånkcl[k vtn dc optlct

dic voor de doortocht van dc N9 ln hct centrum van Ecklo rullen worden genomcn. ll.orwcl uiter¡rrd
vrndaag nog 3een dcfìnltlevc standpunten hierover kunncn wordcn ingcnomen, zel toch mocten 3cwcrkt
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worúüî rn t aan of mrerdorr ¡ccn¡rlo'¡. Op dlr rn¡nto woeüt oo* qlrrrÌoat ¡ckcmen mn hrt
a.nühnrllr3 vrn dr cCÌ¡tc 3ürlnot r¡ût 100?.
[r wordcn h dc k*r mn dc proNrret-{ulßR ook bc¡t rrn mnìt¡l ¡tûlrrn'tlcwrr ondsæcht wor
kruMrgrn t¡n worùeold !¡l'crvrn krn

Krrdwt¡ wrrr-door

dræe ¡ürr,rt, dtc

e[,n orn

da ùopr.il'd.

úr ft4t brper&t wrlroogd m,n tr lr¡3orr trr hoogür vu'r

dt

voþau hrt htfrd[r voorut¡] rrt ondcrbro*rrr wrd¡n, & fie,l¡tunnc{

krn úûrmn {rtnntued frcht wrdlrpt}

l.

lr¡h¡üt¡ rôdervrm ür ßunüûllt¡rôftrur

lþrrô*r¡brymtf.
Dût

rdúr¡ dhnt

bl!

d. roû¡ l. word¡n:j.rro.3d rn ¡r.¡tn

wordm ùschorrrud

op¡rmmkt rn

n mer

¡rlorrn.

Deze

notr *rn rclnrr

rm¡øtrn rrrdl ¡m d¡rümtr ww tm dooñrr&k¡¡r mn tr ¡¡rMrffir drq

oomúor¡n

u¡rkl¡rrd. Er notr h mrdrr ¡rn prrfrctnotr fcro I

drlo

¡b

lnprr¡t

nh ¡þ mn ¡ilrrtnoü¡
ln

t00l urud

hn frnrn toor dir no3 op t

rmdrül¡r{rel{llB.
7

juni20t9

Voor¡ôdrt

drknffilftn&lr*lr,
¡.ûr4* ûrhet

'
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DEPARTEMENT

MOBILITEIT &
OPENBARE
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Regiona le Mobiliteitscommissie
Proces-verbaal van bespreking in de vergadering van 20O512019 te Oost-Vlaanderen

Agendapunt: Eeklo: Doortrekking zuidelijke ring R43-Startnota
RMC-voorzitter: Peter Hofman
(l)GBC-voorzitter: christophe.dewaele@ eeklo. be

Kwaliteitsadviseur: Patrick Maes
Gemeenteraadsbesluit GBC

Goedkeuring HR

GRB t7/06/201.3

ok

Mobiliteitsplan

Sneltoets

Fase

BS:30-1"0-2018

Startnota

Projectnota

/ unieke

Evaluatienota

Referentie project

verantwoordingsnota
GBC:5/04/201.9

GBC:DD/MMIJJJ

consensus

consensus/ niet-consensus

RMC:2010s12019

RMC:DD/MM/JJJJ

gunstig

gu

a)

nstig/ongu nstig

Duiding

Het dossier werd behandeld op de (l)GBC van 5/04/2019. Er werd tijdens deze vergadering aan de quorumvereisten

voldaan.
Uit het dossier blijkt dat er een.æ!^Sg.S werd bereikt in de (l)GBC. Het dossier wordt op vraag van de initiatiefnemerlgl
bespfeking aan de RMC voorgelegd. De schriftelijke neerslag van het advies wordt ten laatste op L2/06/20t9 bezorgd.
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b)

Vaststell¡ng van het quorum

X De voorzitter stelt vast dat ten m¡nste de helft van de vaste leden, onder wie de initiatiefnemer aanwezig is en dat

de RMC dus rechtsgeldig kan beraadslagen over dit agendapunt.

tr

De voorzitter meldt dat het agendapunt eerder werd geagendeerd op [DD/MM^JX] en dat de RMC nu zonder

quorumvereiste kan beraadslagen over dit agendapunt.

tr

De voorzitter stelt vast dat de initiatiefnemer niet aanwezig is en dat de RMC vandaag niet rechtsgeldig kan

beraadslagen over dit agendapunt.

tr

De voorzitter stelt vast dat de initiatiefnemer, maar niet de helft van de vaste leden aanwezig is en dat de RMC

vandaag niet rechtsgeldig kan beraadslagen over dit agendapunt.

c)

Besluit

De kwaliteitsadviseur heeft binnen de voorziene termijn een gunstig advies uitgebracht

pag¡na2van3

6.06.2019

Ve¡zoek

tot heroverureg¡ng

Aangez¡en dit gunstig advies instemt met de consensus in de (I)GBC ¡s een verzoek

6.06.2019

tot heroverweg¡ng niet van toepassing.
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Datum:20 mei 2019
Agendapunt Eeklo-Doortrekking zuidelijke Ring R43 rond
Eeklo-Startnota

Naam

Dienst / Functie

Handtekening

Vaste Leden
Peter Hofman, voorzitter
Patrick Maes

Dep. MOW - Beleid
Mobiliteitscoörd i nator Oost-Vlaanderen
Kwaliteitsadviseu r p rojecten

ir. Tim Lonneux

Dep. MOW - Beleid
Oost-Vlaanderen
Dep. MOW - Beleid
Oost-Vlaanderen
Dep. MOW - Beleid
Oost-Vlaanderen
Dep. MOW - Beleid
Oost-Vlaanderen
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

ir. Gorik De Koker

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

@

Vladimir Kostadinov

Weoen en Verkeer Oost-Vlaanderen
- ?¡4tu* &rþ\aff.\
Wegen àn Verkeðr Oost-Vlaanderen

Frank Desloovere

WM De Lijn

Micheline Steen

WM De Lijn

Marjolein Hantson

Provincie Oost-Vlaanderen

Carolina De Winne

Provincie Oost-Vlaanderen

Aaron Van Schoor

Dep. MOW-Beleid deskundige
fietsproiecten

Enryin Sucaet

Katia Rottiers
Michael Eeckhout
Sam Janssens
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Andere Leden
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