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1 Uitgangspunten bij opmaak Planalternatief op Startnota 
GRUP Omgeving Complex E40-N466 Drongen 

1.1 Historiek - aanleiding (Startnota blz 7-8) 
Aan de basis van het voorliggende plan ligt de vaststelling dat het bestaande op- en afrittencomplex 
van de autosnelweg E40 (A10) met de N466 te Drongen-Baarle niet meer voldoet aan de huidige 
normen en dit zowel op vlak van afwikkelkwaliteit, verkeersveiligheid, vlotte doorstroming als van de 
normen op vlak van knooptypologie. De wachttijden tijdens de spitsmomenten lopen op met terugslag 
op de snelweg. De effecten op de ruimere omgeving gaan van files over sluipverkeer tot ongevallen. 

De toegang tot het regionale bedrijventerrein Drongen I gebeurt nu via wegen die ook door lokaal 
verkeer en zwakke weggebruikers worden gebruikt. 

De bruggen over en in de snelweg zijn einde levensduur (staan op Lijst van Prioritaire Kunstwerken). 

 

1.2 De relatie met relevante beleidsplannen en 
onderzoeken (Startnota blz 9 tem 22) 

1.2.1 Mobiliteitsplan Vlaanderen (Startnota blz 10-12) 
Vlaanderen in Actie streeft naar een mobiliteit die zich richt op welvaartscreatie, inclusie en 
duurzaamheid. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen geeft die doelstellingen concreet vorm. Daarbij werden 
een aantal concrete actielijnen gedefinieerd. Deze actielijnen omvatten verschillende concrete 
doelstellingen waarmee binnen voorliggend GRUP rekening gehouden moet worden o.a..: 

● (Verkeers)veilig en milieuvriendelijk inrichten en beheren; 
● Leesbaarheid en vergevingsgezindheid infrastructuur verbeteren; 
● Vergroenen van infrastructuurwerken, verhogen belevingswaarde; 
● Missing links en bottlenecks in hoofdinfrastructuur wegwerken; 
● Functioneren netwerken optimaliseren; 
● Performantie knooppunten verhogen; 

 
Specifiek voor het ontwerp van complex Drongen zal rekening gehouden moeten worden met de 
principes die in het mobiliteitsplan worden vastgelegd. Belangrijk hierbij zijn onder andere: 

● Beperken aantal verkeersdoden, zwaar- en lichtgewonden; 
● Beperken bijkomende ruimte-inname voor transportnetwerken; 
● Verminderen van storingsgevoeligheid; 
● Inbedding in het landschap op ecologisch verantwoorde wijze.  
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1.2.2 Mobiliteitsplan Gent (Startnota blz 12-13) 
Het Gentse beleidsplan is relevant in dit plangebied, in het bijzonder: 

● Streven naar “versterken van stappen, trappen en openbaar vervoer” met doorgedreven 
investering en voelbare kwaliteitssprong in de infrastructuur voor voetgangers en fietsers 
om hun aandeel in de model split te verhogen:  

o Beogen van een versterkte fietsinfrastructuur onder andere tussen 
deelkernen en woonwijken zo direct en kortste afstand als mogelijk (snelheid 
en reistijd) 

o Fiets als primair, concurrentieel stadsregionaal vervoersysteem 
o Omgeving fietsroutes voldoende aantrekkelijk (oriëntatie, leesbaarheid, 

groenaanleg, aangepaste verlichting…) 
o Comforteisen moeten veel aandacht krijgen 

● Wegencategorisering onderliggend op het RSV en PRS:  
o Lokale I: Gaverlandstraat, Baarledorpstraat 
o Lokale weg IIa: Halewijnstationstraat, Luchterenstraat, Gavergrachtstraat 

● Snelheidsregimes samenhangend aan de voorgestelde wegencategorisering 
● (*) Vrachtroutenetwerk E40 en N466 (tussen E40 en R4):  

o Verhogen verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid 
o Opvangen van vrachtverkeer in relatie met de haven, huidige en toekomstige 

bedrijvenzones op de hoofdstructuur 
o Voor doorgaand vrachtverkeer (transitverkeer) 
o Veiligheid voor de overige modi zijn een cruciaal aandachtspunt 

1.2.3 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Startnota blz 13-15) 
● E40 Jabbeke – Groot-Bijgaarden is een hoofdweg 
● N466 ten noorden E40 is een primaire weg type II en is één van de 3 invalsassen van E40 

naar R4 waarbij de 2e de Pégoudlaan is en de 3e de B403 in Merelbeke. Deze laatste 2 zijn 
geselecteerd als primaire weg type I 

● Ruimtelijke principes: 
o Verbinding tussen de poorten  en rechtstreekse verbinding met het achterland 
o Verbinding tussen de groot- en regionaalstedelijke gebieden in een 

samenhangend netwerk met grootstedelijke gebieden buiten Vlaanderen 
o Fijnmazige ontsluiting van (overige) stedelijke gebieden en economische 

knooppunten naar het samenhangend netwerk van de hoofdinfrastructuren 
● Herinrichting hoofdwegen onder andere: 

o Afstand tussen aansluitingen tenminste 8 à 10 km 
o Streven naar scheiden van stedelijke (lokale) verkeer met het doorgaande 

(internationale en gewestelijke) verkeer 
● Herinrichting primaire wegen II onder andere: 

o Regulering van het verkeer op alle kruispunten: voorrangsweg, 
verkeerslichten, ongelijkvloers of rotonde 

o Geen rechtstreekse toegang tot particulier terrein, geen nieuwe kruispunten, 
afwikkeling desgevallend via ventwegen op bestaande kruispunten 

o Bouw- en gebruiksvrije zone tot 30m uit as van de weg 
o Indien nodig ombouwen om scheiding van verkeerssoorten mogelijk te 

maken: 
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▪ 2x1 autoweg voor doorgaand verkeer en parallel rijbanen of 
vervangende weg voor erffuncties en lokaal verkeer 

▪ Slechts uitzonderlijk aanleg van nieuwe rondwegen en parallelle 
tracés voor doorgaand verkeer als op geen enkele andere wijze de 
leefbaarheid kan worden verbeterd 

1.2.4 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos (Startnota blz 15-16) 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat het de specifieke taak is van het Vlaams Gewest om 
de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur af te bakenen om zo bijkomende ruimte voor 
grote eenheden natuur (al dan niet in ontwikkeling), agrarisch gebied bestemd voor beroepslandbouw, 
bosgebied of bosuitbreidingsgebied en natuurverwervingsgebied te verankeren. 

1.2.5 Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024 (Startnota blz 16) 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de Vlaamse Regering werk zal maken van een ruimtelijke 
omslag. “… we vrijwaren maximaal de open ruimte… bouwshift waarbij we in elke gemeente kansen 
creëren op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is… kwalitatieve 
verdichting… garanties voor een gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgeving… versterken en 
vrijwaren onze robuuste open ruimte… Tevens maken we werk van ontharding en ontsnippering… het 
gemiddeld dagelijks ruimtebeslag is tegen 2040 teruggedrongen naar 0 hectare”  

1.2.6 Vlaams energie en klimaatplan (Startnota blz 16-17) 
De Vlaamse Regering keurde het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed. ... 
Hiervoor worden omzettingen van landgebruik die leiden tot koolstofopslag zoals bebossing, 
vernatting, …, omzetting van akkerland naar grasland, natuurinrichting en de vermindering van 
(verhard) ruimtebeslag, gestimuleerd. 
Belangrijke beleidslijnen en maatregelen: 

● bouwshift, vrijwaren van open ruimte en aanleg groenblauwe infrastructuur 
● 10.000 ha extra bos tegen 2030 
● klimaat, biodiversiteit en waterbeheer sturend bij inrichting en beheer van waterrijke 

gebieden 
● investeren in extra natuur in functie van Europese natuur- en klimaatdoelstellingen 

(+20.000 ha extra natuur onder natuurbeheer tegen 2024) 
● meer koolstofopslag in landbouwgronden  

1.2.7 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen  
(Startnota blz 17) 
In de bindende bepaling van het PRS wordt de wegencategorie “secundaire wegen” vastgelegd. De lijst 
bevat geen wegen die relevant zijn voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. De N466 ten zuiden van het 
complex Drongen is niet geselecteerd als secundaire weg. 
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1.2.8 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) of BRG  
(Startnota blz 17-19) 
Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2013 (2018) bouwt verder op de beleidslijnen uit het Ruimtelijk 
Structuurplan Gent (RSG) uit 2003 en omvat ambities voor het ruimtelijk beleid van de stad tot 2030 
en daarna en biedt een leidraad voor de ruimtelijke keuzen in functie van een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling op lange termijn mét doorkijk naar een klimaat neutrale stad tegen 2050. 
Met het beleidsdocument wil de stad Gent een antwoord bieden op de specifieke uitdagingen die zich 
stellen op vlak van participatie (burgeruitdaging), leefkwaliteit, klimaat, demografie, mobiliteit en 
economie. De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is gericht op de hoofddoelstelling van een  
leefbare stad en een warme samenleving… De Gentse ruimte (landschappen, stedelijke structuren 
open en publieke ruimten en gebouwen) zijn belangrijke criteria bij elke ruimtelijke ontwikkeling. 
Behoedzame stadsontwikkeling respecteert de gelaagdheid en plak en het collectief geheugen, het 
ondersteunt de sociale dimensie van het wonen en leven in de stad en vangt duurzame groei op binnen 
zijn contour (ruimteneutraal). 
Drongen ligt niet in het grootstedelijk gebied waardoor het buitengebiedbeleid van toepassing blijft. 
De open ruimtefunctie zoals natuur, land- en tuinbouw, recreatie en lokale nederzettingspatronen 
worden er maximaal gerespecteerd en op een laagdynamische en evenwichtige wijze ontwikkeld. 
…gaan we maximaal uit van vrijwaring van het open landschap. 
De economische zones (Drongen I) worden gebufferd tegenover kwetsbare functies en ze zijn goed 
ontsluitbaar voor vrachtverkeer vanaf het hoger wegennet. 

1.2.9 GRUP bestaand regionaal bedrijventerrein O’Cool-Drongen te Gent  
(7-12-2012) (Startnota blz 19) 
De aanleiding voor dit GRUP was de afgifte van een gedeeltelijk positief planologisch attest in 2009. 

1.2.10 GRUP Booiebos (Startnota blz 19-20) 
De Vlaamse Regering keurde op 18-12-2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP 
Booiebos. Dit naar aanleiding van het planologisch attest verleend aan 4 bedrijven, ter optimalisatie 
van industrieterrein Drongen I met aandacht voor de buffering naar de omgeving en de ontsluiting. 
Het plan moet voorzien en in een betere ontsluiting  naar het hogere wegennet waarbij het GRUP stelt 
dat deze oplossing er moet komen ook zonder de heraanleg van het complex Drongen. Bovendien 
wordt daarbij, op vraag van stad Gent (!) (Startnota Booiebos blz 13), énkel de ontsluiting ten noorden 
van de E40 onderzocht. De startnota vermeldt dat dit omwille van de leefbaarheid van Drongen is. 

1.2.11 RUP Groen (Startnota blz 20-22) 
Op 28/9/2020 heeft stad Gent het ontwerp van gemeentelijk RUP Groen voorlopig  vastgesteld. 
Ondertussen werd het in gemeenteraad van 28/9/2021 definitief vastgesteld. 
2 deelgebieden zijn relevant in het plangebied: 

● nr 2 Deelgebied Drongen-Kloosterstraat: 
ten zuiden van E40 en ten noorden van Kloosterstraat: versnipperd stuk open ruimte dat het 

RUP wil omzetten naar een zone voor bos 
● nr 4 Deelgebied Drongen-Keuzemeersen bestaat uit 2 delen: 

o ten noorden E40: het RUP wil het agrarisch gebied en dienstverleningsgebied 
omzetten in zone voor natuur 
o ten zuiden E40: het RUP wil het agrarisch gebied en dienstverleningsgebied 

omzetten naar zone voor bos 
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1.3  Planvoornemen (Startnota blz 23 tem 38) 

1.3.1 Algemeen (Startnota blz 23-24) 
a. functioneren van de hoofdweg op zich 
b. gereorganiseerd verkeerssysteem rond het op- en afrittencomplex ruimtelijk en naar 

functioneren ingepast in zijn omgeving 
c. het realiseren van maatschappelijke meerwaarden door de verbetering van de 

ruimtelijke structuur (door in te spelen op potenties en uitdagingen in domeinen als 
ruimte, landschap, ecologie en milieu) 

Deze 3 doelstellingen vertrekken in elk geval steeds vanuit een optimale ruimtelijke inpassing telkens 
vanuit een eigen insteek, nl. vanuit het complex, vanuit het functioneren met het onderliggend 
wegennet en vanuit de impact op de omgeving. 

Als overkoepelende doelstelling  wordt een verantwoorde kosten-batenverhouding voorop gesteld. 
Evenwel voor de milieubeoordeling worden economische aspecten niet meegenomen. 

Het plan moet zowel aan de plandoelstellingen als deze algemene overkoepelende doelstelling 
voldoen. 

1.3.2 Plandoelstellingen (Startnota blz 24-27) 
 Het realiseren van een compact op- en afrittencomplex dat in al zijn onderdelen goed 

functioneert, voor alle modi verkeersveilig is, en landschappelijk in zijn ruimtelijke context 
is aangepast 
Daarbij wordt het goed functioneren bepaald door: 

o voldoende doorstroming garanderen op de verschillende wegtypes 
o een leesbaar en verkeersveilig systeem 
o een robuust systeem dat bestand is tegen veranderende verkeersstromen 

 Het ruimtelijk inpassen van een gereorganiseerd verkeerssysteem rond het op- en 
afrittencomplex conform de functionele- en inrichtingsprincipes van de 
wegencategorisering: de hoofdweg (E40) en het bijhorende complex, de primaire weg 
type II (N466-Deinzesteenweg tot en met het op- en afrittencomplex), de lokale weg 
(N466 – Baarledorpstraat - Gaverlandstraat), de rechtstreekse ontsluitingsweg voor het 
regionaal bedrijventerrein Drongen I van en naar primaire weg type II en de aanvullende 
lokale wegen 

o In de onmiddellijke omgeving van het complex willen we de barrièrewerking 
van de E40 reduceren 

o Sluipverkeer tegengaan onder andere door duidelijke hiërarchie in het 
bovenlokaal (en lokaal) wegennet te implementeren 

o Het inpassen in de specifieke ruimtelijke context met de bestaande 
dienstenzones 

o Voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Drongen I wordt 
parallel met voorliggend planproces een eigen traject doorlopen (GRUP 
Booiebos). Doel is om beide planningsprocessen op elkaar af te stemmen 
zodat een ontsluiting van dit regionaal bedrijventerrein kan worden 
gerealiseerd op de primaire weg II (N466) en het complex Drongen, waarbij 
conflicten met bewoning tot een minimum beperkt worden. Het 
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bedrijfsverkeer wordt hierbij geweerd van het lokale wegennetwerk van de 
dorpskern en de woonclusters van Baarle. 

o Ruimtelijk inpassen: landschappelijk (in het specifieke landschap van de 
Leiestreek) en functioneel (afwatering, geluidsbuffering, perceelontsluiting,…) 

 Het realiseren van maatschappelijke meerwaarden door de verbetering van de 
ruimtelijke structuur, met nadruk op de aspecten leefbaarheid en landschappelijke 
kwaliteit. 

o Focus op verschillende aspecten van omgevings- en leefkwaliteit door verder 
onderzoek naar impact op landschap, geluid, luchtvervuiling, gezondheid, 
biodiversiteit, water enz. 

o Niet enkel zijn er de natuurlijk waardevolle Leievallei en Keuzemeersen, ook 
ten noorden van de E40 komen waardevolle percelen voor die echter 
momenteel geen groene bestemming hebben. 

o Een hoogwaardige landschappelijke integratie slaagt erin om de impact van 
de weginfrastructuur op de Leievallei te beperken. De focus ligt op een 
afweging tussen enerzijds het wegnemen van de huidige barrièrewerking van 
het complex en anderzijds de ecologische en landschappelijke potenties 
zoveel mogelijk kansen te geven door de aanwezige fysische kenmerken te 
behouden. 

1.3.3 Planvoornemen (Startnota blz 27-28) 
Het voornemen is dat het GRUP de bestemmingswijzigingen meeneemt die nodig zijn in functie van de 
realisatie van de doelstellingen. Dit kan gaan over: 

 het gebied voor wegeninsfrastructuur 
 het gebied voor landschappelijke en functionele inpassing van wegeninfrastructuur en 

buffergebied en zone voor waterbeheer 
 bos-, natuur-, gemengd openruimte- en agrarisch gebied… 
 symbolische aanduidingen in overdruk waarbij het gaat over bestemmingswijzigingen die 

nodig zijn in functie van het verminderen van de barrièrewerking of in functie van de 
multimodale bereikbaarheid 

 werfzones waarvan de overdruk na uitvoering van de werken vervalt 
 in functie van het kwalitatief invullen nadenken over andere bestemmingen voor 

restruimtes 

1.3.4 Alternatieven en varianten (Startnota blz 28 tem 38) 
Het genereren van alternatieven heeft tot doel verschillende mogelijke oplossingen te vinden die 
beantwoorden aan de plandoelstellingen. 

De startnota licht 2 alternatieven toe (het Centrale en het Oostelijke) waarvan zij evalueren dat deze 
aan de plandoelstellingen zouden voldoen. 

De landschappelijke inpassing en eventuele compensaties en milderende maatregelen zullen in eerste 
plaats maximaal binnen het complex zelf voorzien worden. Indien nodig zal buiten het complex extra 
ruimte voorzien worden. Daarom werd de contour van het plangebied voldoende ruim genomen. 
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1.4 (Bijkomende) uitgangspunten van het ontwerp voor actiegroep 
LEEFBAAR DRONGEN 

1.4.1 Deinsesteenweg gedownsized: 
In het RSV wordt de N466 als 1 van de 3 invalsassen tussen de R4 en de E40 ingekleurd als een primaire 
weg type II terwijl de Pégoudlaan aan de Expo en de B403 in Merelbeke als primaire weg type I 
geselecteerd werden. Stad Gent bepaalt in hun Mobiliteitsplan dat in het kader van het 
Vrachtroutenetwerk op Vlaams niveau, de N466 ‘als doorvertaling van de Gentse realiteiten’ moet 
ingekleurd worden als Hoofdvrachtroute gericht op doorgaand (transit)verkeer. Dit wordt in de 
Startnota opnieuw herhaald op blz. 12 en 13. LEEFBAAR DRONGEN zal blijven ijveren dat de N466 van 
deze categorisering af moet en een herinrichting moet krijgen, gericht op verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. Het downsizen van de N466 tussen R4 en E40 kadert in de brede visie op een dorp zonder 
doorgaand vrachtverkeer en bijgevolg beperktere dimensie van het op- en afrittencomplex. LEEFBAAR 
DRONGEN wil geen uitgebreid klaverblad dat een aanzuigeffect betekent voor transitverkeer. 

1.4.2 Wegleiden van doorgaand verkeer van- en naar E40 vóór de 
woonkernen 

Een groot deel van de huidige verkeersstroom zoekt aansluiting met de E40. Door deze stroom zo vroeg 
mogelijk af te leiden naar de E40 kunnen de omliggende woonkernen ontlast worden. Uit een 
grootschalige enquête bij Drongense ouders met kinderen blijkt dat er bijzonder grote bezorgdheid 
bestaat met betrekking tot de verkeersveiligheid in de dorpskernen en nabij de scholen. 

1.4.3 Maximaal de geluidsoverlast inperken 
Uit de resultaten van onze bevraging bij de Drongense bevolking dit voorjaar, blijkt 2 op de 3 gezinnen 
geluidsoverlast te ervaren. Verkeerslawaai blijkt de primaire hinder te zijn. Niet enkel moet 
bijkomende geluidshinder vermeden worden, de infrastructuurwerken moeten een aanzienlijke 
verbetering ten opzichte van de huidige situatie opleveren. 

1.4.4 Verkeer zo laag mogelijk houden, waar mogelijk ondergronds 
Bruggen en hellingen brengen het lawaai naar de hoogte waardoor het ook verder uitstraalt. Een 
efficiënte geluidswering op bruggen en langs hellingen is niet mogelijk en moet maximaal vermeden 
worden. Het ondergronds brengen van een deel van het verkeer zorgt voor een sterke afname van de 
geluidsoverlast aan de bron. Op deze manier wordt de landschappelijke impact van de nieuwe 
infrastructuur beperkt. 

1.4.5 Ontsluitingsweg industriezone moet deel uitmaken van de 
totaaloplossing 

Om tot een totaaloplossing voor de omgeving van het oprittencomplex te komen, is het essentieel dat 
de studie voor de ontsluiting van de industriezone deel uitmaakt van het geheel. Tot vóór het 
verschijnen van GRUP Booiebos in 2020 (waar op vraag van Stad Gent enkel de noordelijke 
ontsluitingsweg wordt onderzocht), was dit ook het geval in de voorafgaande studies.  

In de Startnota (blz 26) wordt trouwens ook tot doel gesteld de planningsprocessen van de Startnota 
Booiebos en Oprittencomplex op elkaar af te stemmen. 
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1.4.6 Resultaat moet een verbetering van de leefomgeving betekenen 
Een oplossing die: 

• De lokale mobiliteit vlot laat verlopen 
• Sluipverkeer in de woonwijken tegen gaat 
• Primaire aandacht heeft voor de fietsers en voetgangers 
• Uitstoot van schadelijke stoffen beperkt onder andere door het vermijden van filevorming 
• Minimaal gaat verharden en waar mogelijk onthardt 
• Ruimte maakt voor groen en open ruimte, niet in het minst voor de scholen, 

jeugdverenigingen en zorgcentra 
• het sociaal netwerk versterkt 
• eventuele lasten verdeelt 

1.5  Bezorgdheden uit bevolking genoteerd tijdens 2 
participatiedagen georganiseerd door actiegroep 
LEEFBAAR DRONGEN  

LEEFBAAR DRONGEN organiseerde 2 inspraakdagen op 11 en 12 september 2021 waar naast de 2 
planvoorstellen van de Startnota ook het ‘Leefbaar Alternatief’ van actiegroep Leefbaar Drongen zelf 
op een bevattelijke, laagdrempelige en visuele wijze werd toegelicht om maximaal de stem van de 
Drongenaar te capteren.   
Het Leefbaar Alternatief werd er voorgesteld als een uitgewerkt werkplan. 
Iedere inwoner kreeg de mogelijkheid om het voorstel te beoordelen en eigen suggesties te doen.  
 

Wat vindt men positief? 

 De integrale benadering van op- en afrittencomplex en de ontsluiting van het industriepark. 
Compacte oplossing voor ontsluiting industriepark 

 Uitgangspunt is een gedownsizede N466 
 De participatieve benadering door Leefbaar Drongen. 
 Ondertunneling!  
 Complex houdt vrachtverkeer weg uit Baarle centrum en creëert open ruimte in Baarle 
 Aandacht voor geluidschermen langs beide zijden van autostrade en van complex 
 Het voorstel is compact en trekt geen verkeer aan 
 Minder inname natuur en landbouwgrond en behoud van open ruimte 
 Voorstel houdt rekening met meer dan verkeer en beperkt de verkeersvoorrang 
 Geen ‘kunstwerken’ in de hoogte 

Aandachts- en verbeteringspunten, algemene lijnen: 

Een 60 –tal mensen geven verbeterpunten en aandachtspunten mee, de belangrijkste zijn: 

⮚ Verkeer industriezone op Baarlebrug 
voorstellen om verkeer industriezone onder de Baarlebrug te laten aantakken  
rechttrekken van N466 afzonderlijke afrit te voorzien voor industriezone 
aandacht voor scheiding doorgaand en lokaal verkeer 
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⮚ Bottleneck N466 – nieuw complex bij filevorming gevaar  sluipverkeer in aanpalende straten 
verhinderen   
voorstel werken met stroken voor niet-overstekend verkeer 
aandacht voor scheiding doorgaand en lokaal verkeer 

⮚ Algemene vraag naar een globaal plan voor N466 vanaf R4 tot aan industriezone, en het 
weghalen van doorgaand vrachtvervoer. Dit wordt als de kern van het probleem en de oplossing 
gezien. Herinrichting naar veilige en verkeersluwe N466 
⮚ Meer aandacht voor voetgangers en fietsers  

⮚ Vraag naar nog meer maatregelen om de reeds aanwezige geluidshinder aan te pakken met 
schermen, begroeiing en bermen 

⮚ Aandacht voor hulpdiensten die op complex en dienstencentrum moeten zijn 
⮚ Vragen naar het beantwoorden aan voorwaarden inzake het plangebied, de technische 
regels en financiële haalbaarheid 
 
Negatieve beoordeling 
⮚ Slechts 2 inspraakreacties die het voorstel integraal afkeuren, wegens te grootschalig, 
vrachtverkeer industriezone door Baarle en omdat men de voorkeur geeft aan een Westelijke 
ontsluiting van de industriezone 

1.6  Besluit bij uitgangspunten bij opmaak planalternatief  
Naast de beleidsplannen, onderzoeken en doelstellingen die door de verschillende overheden worden 
gesteld, verscherpt actiegroep Leefbaar Drongen de doelstellingen nog met zowel enkele eigen 
uitgangspunten als met bijkomende bezorgdheden uit de participatiedagen. Dit alles met een 
leefbaarder Drongen tot doel.  
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2 Het ‘LEEFBAAR ALTERNATIEF’ als planalternatief vanuit de 
Drongense bevolking 

 

2.1  Planalternatieven voorgelegd aan de bevolking 
In de startnota worden 2 alternatieven voorgesteld, het zogenaamde Centrale- en het Oostelijke 
complex. Leefbaar Drongen heeft beide alternatieven geanalyseerd en voorgelegd aan de Drongense 
bevolking tijdens 2 participatiedagen in Drongen en Baarle. Beide alternatieven, zowel het Oostelijke 
als het Centrale, doen afbreuk aan de leefbaarheid. Om deze reden heeft Leefbaar Drongen een eigen 
variant uitgewerkt. 

De analyse waaruit dit blijkt wordt in bijlage 4 toegevoegd. 

2.2  Oorsprong - werkgebied 
Het ‘Leefbaar Alternatief’ (LA) van actiegroep Leefbaar Drongen (LD) werd voorgesteld aan de 
Drongenaar als een werkplan. Het is gebaseerd op de studie van Tractebel (uitgevoerd in opdracht van 
AWV), dat mee aan de basis ligt van de Startnota zelf. 
 
Zoals eerder aangegeven is een totaaloplossing enkel mogelijk als de ontsluiting van de industriezone 
Drongen I mee wordt opgenomen de studie. Dit was ook zo opgenomen in het eindrapport van 
Tractebel ‘Milieueffectbeoordeling van de planalternatieven- definitieve versie’ van 14-10-2019. 
Deze visie wordt bevestigd in de adviesnota van 22/9/2021 van SARO (Strategische Adviesraad 
Ruimtelijke Ordening) waar zij in art. 13 acht dat “een goede afstemming tussen het voorliggend 
gewestelijk planinitiatief en het gewestelijk planinitiatief ‘Booiebos’ dan ook cruciaal is voor het 
welslagen van beide planinitiatieven”. 
We weten dat de huidige inspraaknota enkel over GRUP Omgeving Complex E40-N466 gaat en niet om 
de startnota GRUP-Booiebos. Het is evenwel relevant wat betreft de ontsluitingsweg naar Drongen I, 
de link met GRUP Booiebos aan te halen. Daar wordt immers de keuze om enkel te gaan voor de 
noordelijke ontsluiting van de industriezone niet gemotiveerd. Op blz 11 van deze startnota wordt 
enkel vermeld dat dit gebeurt ‘omwille van de leefbaarheid van Baarle’. Verder op blz 13 van de 
startnota wordt bijkomend gesteld dat de vraag om enkel de noordelijke ontsluiting verder te 
onderzoeken op vraag is van stad Gent. 
 
Op de webinar van 7/9/2021 werd op de vraag hoe strikt de contouren zijn en of er nog alternatieven 
kunnen ingesproken worden buiten het plangebied, positief geantwoord indien de relevantie ervan 
kan aangetoond worden. Deze relevantie zal LD verder in dit document ook aantonen. 
 
Om die reden werkte LD het planalternatief uit: 

• vanaf de industriezone Drongen I 
• tot de Goedingebrug E40 over de Leie 
• En van het kruispunt N466 ter hoogte van Verbeke 
• Tot en met de Baarledorpstraat 

 
Binnen dit werkgebied zijn er 4 bruggen die eindelevensduur zijn en die, los van het oprittencomplex, 
dienen herbouwd te worden: 
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• De Kloosterstraatbrug 
• Baarlebrug 
• De Keuzebrug of E. Solvynsdreefbrug 
• De Goedingebrug met inbegrip van de onderliggende fietsbrug 

 

 
1 werkgebied 

2.3 Planalternatief ‘Leefbaar Alternatief’ 
bijlage 1 : het plan ‘Grup complex E40-N466_Leefbaar Alternatief’ 

 
2 planalternatief actiegroep Leefbaar Drongen: het 'Leefbaar Alternatief' 

Om het plan beter te kunnen toelichten, nemen wij afstand van dit fotoplan en vereenvoudigen dit 
naar een lijnschema. 
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2.3.1 Lijnschema bestaande situatie 
Bijgevoegd lijnschema geeft de huidige situatie weer. De N466 wordt via 4 op- en afritten met de E40 
verbonden :  

• de afrit komende van Brussel en de oprit richting Oostende ten noorden van de E40 
• De afrit komende van Oostende en de oprit richting Brussel ten zuiden van de E40 

De ontsluiting naar de industriezone loopt via de Baarleveldestraat. 
 

 

3 Lijnenschema bestaande situatie 
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2.3.2 Lijnschema fase1: op-en afritten E40 verplaatst naar dienstenzone 
Bijgevoegd lijnenschema geeft het eerste deel van de omschakeling weer. De N466 wordt ter hoogte 
van de loodsen/toonzaal Verbeke (Deinsesteenweg 59) naar het zuiden afgebogen richting de 
dienstenzones op de E40.  

 

4 lijnschema fase1: op- en afritten verplaatst naar dienstenzones 

2.3.3 Lijnschema fase2: ontsluiting naar Drongen I langs zuidkant E40 
Bijgevoegd lijnschema geeft het tweede deel van de omschakeling weer. In het verlengde van de 
bestaande Industrieweg ten westen van de Kloosterstraatbrug, wordt de ontsluitingsweg naar 
Drongen I doorgetrokken op een eigen bedding langs de E40 tot op Baarlebrug. 

 

5 ontsluitingsweg naar Drongen I langs zuidzijde E40 
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2.3.4 Fase 1 (verplaatsen op- en afritten) in detail 

2.3.4.1 Afleiden van het verkeer voor de woonkernen 
Ter hoogte van Verbeke (Deinsesteenweg 59) komt een kruispunt. Leefbaar Drongen gaat ervan uit 
dat op korte termijn het doorgaand verkeer op de N466 ontmoedigd zal worden, in het bijzonder het 
zware vrachtvervoer. Het verkeer dat toch nog van uit Gent en R4 aansluiting zoekt met de E40 wordt 
op deze manier vóór de woonkernen afgeleid naar de E40. 

 

 

6 kruispunt N466 aan Verbeke 

Het deel N466 ten westen van dit kruispunt dient eveneens heringericht te worden. Dit kan als een 
2x1 rijvak weg. Over een groot deel van dit tracé betekent dit dat er heel wat verharde ruimte (extra 
rijvakken, voorsorteringen,…) vrijkomt. In het kader van de plandoelstellingen wordt deze ruimte best 
onthard en groen ingevuld. Het spreekt voor zich dat een deel van de vrijgekomen ruimte gereserveerd 
moet worden voor de uitbouw van het fietsnetwerk.  Een maximale snelheid van 50 km/u is hier 
aangewezen.  

De lokale kruispunten (Raapstraat, E. Solveynsdreef, Keuze, Baarleveldestraat, doodlopend stuk 
Deinsesteenweg van Keuzewijk) worden behouden. Er kunnen nog steeds aansluitingen naar 
particuliere terreinen behouden blijven zonder de noodzaak tot parallel- of ventwegen. 

De vrijgekomen percelen van de oude afrit komende van Brussel en oprit richting Oostende kunnen 
opnieuw als landbouwgebied bestemd worden als compensatie voor de inname van landbouwgebied 
door de nieuwe verbinding van de N466 tussen ‘Verbeke’ en de E40. Mogelijks kan op deze manier ook 
de onteigeningskost voor de inname van een deel akkerland worden gecompenseerd. 
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2.3.4.2 Oostelijke zone ten noorden E40 uitgelegd 
Een essentieel kenmerk van het Leefbaar Alternatief is dat het complex gerealiseerd wordt met een 
tunnel die onder de E40 door gaat. Net voorbij het kruispunt aan Verbeke start de helling van de weg 
naar het tunneldeel toe. De bedoeling is deze verbindingsweg zo vlug mogelijk ondergronds te krijgen 
om de hinder te beperken (geluid, licht, landschap). In ieder geval start het eerste tunneldeel ter 
hoogte van de hoeve. De plaats van deze verbindingsweg deelt de Drongenkouter (zoals deze lokaal 
genoemd wordt) op, maar de akkers blijven met elkaar verbonden boven het tunneldeel. 

De hoeve (Keuze 29) kan behouden blijven met dezelfde toegankelijkheid, maar ondervindt hier 
ontegensprekelijk bijkomende hinder tegenover de huidige situatie. De nadelige effecten van de 
verbindingsweg kunnen gecompenseerd worden met aangepaste afscherming en buffering en door de 
verdiepte ligging van de nieuwe weg.  

 De toegangsweg naar de noordelijke dienstenzone dient verplaatst om de oprit vanuit dienstenzone 
naar Oostende mogelijk te maken. 

 

7 bereikbaarheid akker, hoeve, dienstenzone 
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Het eerste deel van de tunnel loopt onder de lokale weg en de oprit van tankstation door. Net voor de 
snelweg sluiten respectievelijk de oprit richting Oostende en de afrit komende van Brussel met een 
helling aan op het eerste deel van de tunnel. 

 

8 eerste tunneldeel met oprit Oostende en afrit Brussel 

De Keuzebrug wordt herbouwd, behoudt zijn lokaal verbindende functie en wordt ingezet in het 
fietsnetwerk. 
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2.3.4.3 Oostelijke zone ten zuiden E40 uitgelegd 
De zuidkant van de E40 wordt bereikt via een tweede, langer tunneldeel. De tunnelkoker bestaat uit 
2x1 rijvakken telkens met pechstrook. De bocht in de tunnel heeft een minimale straal van 80m wat 
een rijsnelheid van 50 km/u toelaat. De tunnel wordt met de E40 verbonden met 2 hellingen die nog 
vóór de dienstenzone aan de oppervlakte komen. Deze 2 hellingen zijn respectievelijk de afrit komende 
van Oostende en de oprit richting Brussel. 
De dienstenzone blijft bereikbaar via een aangepast tracé over de tunnel. 
 

 
10 tunneldeel ten zuiden van E40 

Na voltooiing van de werken rest een compact en conflictvrij complex waarvan alle op- en afritten 
richting de E40 georiënteerd zijn. Dit zorgt voor een minimale geluidsbelasting richting de omgeving. 
De tunnel verzekert een minimale ruimte-inname omdat na voltooiing van de werken de 
bovenliggende gronden in te zetten in functie van buffer of natuurontwikkeling. De 
uitvoeringsmethode en periode voor het realiseren van de tunnels dient bepaald te worden in functie 
van minimale belasting van de omgeving.  
Na de voltooiing van de werken kan bijna de volledige oppervlakte van het complex terug aan de 
natuur gegeven worden. De inplanting van het complex sluit niet uit dat later 1 of meerdere 
dienstenzones worden ontmanteld en terug aan de natuur gegeven worden. 
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11 essentie op- en afrittencomplex na voltooiing der werken: oranje E40, rode kleur ingesleufde delen aansluitend op de 
tunnel 

 
De E40, samen met alle open weginfrastructuur die aan de E40 gekoppeld is (op- en afritten, 
dienstenzones), wordt met een doorlopende geluidswand afgeschermd. Deze staan in fig. 12  in gele 
kleur ingetekend. De geluidswanden worden ononderbroken geplaatst langs weerszijden van de E40. 
Anders zou de reflectie een toename veroorzaken aan de andere kant, terwijl één van de primaire 
doelen net het algemeen verlagen van de geluidsoverlast is. 
 
Bijlage 2 : plan geluidswanden bij het Leefbaar Alternatief 
 

 
12 geluidschermen ten noorden en zuiden van E40 met inbegrip van de dienstenzones 

De invoegstroken op de E40 worden voldoende lang voor een veilige aansluiting. Hetzelfde geldt voor 
de op- en afritten naar de dienstenzones. Vermoedelijk zal bij het vernieuwen van de Goedingebrug 
over de Leie aan weerszijden één bijkomende 1 rijstrook (in- en uitvoegstrook) en een pechstrook 
(ontbreekt nu op de brug) voorzien moeten worden voor de invoegstrook richting Brussel en de 
uitvoegstrook komende van Brussel. Maar deze noodzaak staat los van het complex zelf en is eigen 
aan de inplanting van de dienstenzone. 
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13 invoegstroken op E40 met voldoende lengte 

 
Bij het herbouwen van de brug wordt ook de fietsbrug er onder vernieuwd. In functie van het 
uitbouwen van degelijke fietsverbindingen wordt de fietsbrug mogelijks beter naast de Goedingebrug 
herbouwd. 
 

 
14 optie fietsbrug naast Goedingebrug ifv fietsnetwerk, extractie fietsnetwerk in geel 
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2.3.5 Fase 2 (ontsluiting naar Drongen I langs zuidkant E40) : impact op de 
omgeving uitgewerkt 

2.3.5.1 Rechtvaardiging waarom ontsluitingsweg langs de noordzijde van E40 geen goed 
idee is en minstens opnieuw moet meegenomen in de totaalstudie voor het 
oprittencomplex 

 

 
15 extractie planalternatief ‘01+Zb’ studie Tractebel 

In de startnota van GRUP Booiebos wordt aangegeven dat, los van de oplossing voor het 
oprittencomplex, het industrieterrein een noordelijke ontsluiting moet krijgen ‘omwille van de 
leefbaarheid van Baarle’ en dit op uitdrukkelijke vraag van stad Gent. Initieel werd een zuidelijke 
ontsluiting wél onderzocht én als optie weerhouden in de Milieueffectenbeoording van Tractebel 
(14/10/2019). Dat een zuidelijke ontsluitingsweg de leefbaarheid in Baarle nadelig zou beïnvloeden 
wordt niet aangetoond. Er wordt zelfs geen poging toe gedaan. Leefbaar Drongen zal verder aantonen 
dat het tegendeel waar is. 
 

 

16 impact bij noordelijke ontsluiting Drongen I 
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Wat betekent een noordelijke ontsluitingsweg? : 
 dat er een extra brug nodig is met aanzienlijke extra ruimte-inname en onteigeningen waarbij 

het verkeerslawaai in de hoogte wordt gebracht op een manier die niet af te schermen valt. 
Hierdoor zal het lawaai tot ver in de omgeving uitstralen, ook in de richting van de woonkern 
van de Noordhout.  

 moeten er verschillende knippen gemaakt worden in lokale wegen omdat deze doorkruist 
worden door de nieuwe brug. 

 de Kloosterstraatbrug verliest zijn verbindende functie voor lokaal verkeer. 2 kruisende bruggen 
over de E40 kan niet. De Kloosterstraatbrug zou hooguit als fietsbrug kunnen blijven bestaan. 
De barrièrewerking van de E40 wordt daarbij beklemtoond in plaats van tegengegaan zoals de 
plandoelstellingen vragen 

 ter hoogte van Van der Valk moet de ontsluitingsweg (Baarleveldestraat) verlegd worden onder 
de Baarlebrug door, met opnieuw inname van open ruimte 

 wordt een enorme druk gelegd op de open ruimte van de oorspronkelijke Baarlekouter ten 
noorden van de E40 

 om aan de plandoelstellingen te voldoen moet er minstens 1 parallelweg worden voorzien om 
het lokale verkeer nog te kunnen faciliteren 

 een dubbele S-beweging voor het vrachtverkeer op de brug kan moeilijk een vlotte verbinding 
genoemd worden. Net die bewegingen op een helling verhogen de overlast. 

 als de noordelijke ontsluitingsweg via een vlot kruispunt moet aansluiten op de N466, zal dit 
kruispunt (rond punt?) ruim moeten gedimensioneerd worden om het vrachtverkeer er vlot op 
te kunnen laten bewegen. Er zal navenant veel inname van openbare ruimte voor nodig zijn. Dit 
kruispunt ligt in de directe nabijheid van de parking van Van der Valk en van het 
kantorencomplex wat de verkeersveiligheid nadelig zal beïnvloeden 

 het verkeer dat van Baarle/Deinze richting industriezone wil (en omgekeerd) moet  op dit 
kruispunt een 180° bocht maken 

  



26 
 

2.3.5.2 De zuidelijke ontsluitingsweg naar Drongen I 
In het verlengde van de bestaande weg Industriepark-Drongen kan de ontsluitingsweg in rechte lijn 
doorgetrokken worden tot op Baarlebrug. In deze zone is nu nog geen geluidswand aanwezig om de 
E40 af te schermen. Deze geluidswand kan ingeplant worden vóór de ontsluitingsweg zodat de wand 
terzelfdertijd het lawaai van de E40 en dat van de ontsluitingsweg afschermt. Op de ontsluitingsweg 
geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Daardoor zal de geluidsoverlast dat door de 
ontsluitingsweg wordt geproduceerd veel minder zijn dan de geluidsdruk die de E40 veroorzaakt. 

De ontsluitingsweg wordt op deze manier volledig gescheiden van het lokale verkeer, waarbij opnieuw 
aan een doelstelling wordt voldaan. De Kloosterstraatbrug kan zijn verbindende functie behouden 
waardoor de barrièrewerking van de E40 tussen de woonkernen ten noorden en ten zuiden van de E40 
kan beperkt worden.  

Omdat het lokaal verkeer gescheiden wordt van het verkeer van- en naar Drongen I wordt het 
sluipverkeer in de wijde omgeving sterk ontmoedigd. De verkeersdruk van auto’s en camionetten naar 
de industriezone via de Kloosterstraat (en bijgevolg Baarledorp) verdwijnt. De verkeersdruk op de 
omgeving daalt waardoor deze wegen voor de zwakke weggebruiker veiliger worden. 

Verder wordt met deze directe ontsluitingsweg langs de zuidzijde van de E40 het potentieel gecreëerd 
om een busverbinding met de industriezone en de Noordhout- en Halewijnwijken te realiseren (zie 
verder detail Kloosterstraatbrug). 

In de westelijke zone ten noorden van de E40 behoudt de Baarlekouter zijn landschappelijke waarde 
als open akkerland. De wegen errond blijven toegankelijk voor lokaal verkeer en de zwakke 
weggebruiker. De bestaande trage wegen doorheen het gebied kunnen opgewaardeerd en zelfs 
uitgebreid worden.  

Hetzelfde geldt voor het landbouwgebied tussen Van der Valk en de E40 dat als open ruimte 
gevrijwaard kan worden. 

 

17 zuidelijke ontsluitingsweg afgesloten van de woonkernen 
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2.3.5.3 Zoom op Baarledorp 
Baarledorp wordt van de E40 afgeschermd met een doorlopende geluidswand. Dit zorgt over de 
volledige zuidkant van de E40 voor een geluidsarme omgeving.  
Ten oosten van het MP Centrum komt de oude oprit Brussel vrij en kan kwalitatief worden ingevuld. 
Als in functie van het fietsnetwerk (zie verder) een deel parkingruimte van het MP-Center langs de E40 
moet ingenomen worden, kan dit mogelijks deels gecompenseerd worden met de vrijgekomen ruimte 
van de vroegere oprit Brussel. Uit de bevraging van Leefbaar Drongen bleek ook de bezorgdheid over 
de parkeerdruk vanuit het MP Center op de woonwijk. Ook hiervoor zou een deel van de vrijgekomen 
ruimte nuttig kunnen gebruikt worden. 
Door het wegvallen van de voorsorteringsstroken op de brughelling, en het knippen van de 
Brouwerijstraat tussen de pastorij en de Moortelputstraat ontstaat een nieuw plein dat aansluit op het 
bestaande beperkte kerkplein.  
De knip tussen en de haakse aansluiting van de Brouwerijstraat en de Dorpstraat zorgt er ook voor dat 
de rijsnelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Moortelputstraat (aan ’t Hooft waar 
ook Chirolokalen zijn) fysiek wordt beperkt. 
De voorsortering aan de voet van de zuidhelling van Baarlebrug richting E40-Brussel kan deels 
verdwijnen. De ruimtewinst kan voor een deel gaan naar de passerelle langs de westkant van de 
brughelling om een ruimere verbinding met het achterliggende groengebied mogelijk te maken. De 
afrit Oostende verdwijnt. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten gebied dat zich uitstrekt van 
Baarlebrug tot het voormalige voetbalterrein langs de Kloosterstraat. Dit kan een kwalitatief recreatief 
groengebied worden dat door de geluidswand van de autostrade is afgesloten (ook visueel). Het gebied 
sluit aan bij- en verbindt de bestaande tuinen van onder andere de scholen en zorgcentra. 
Bij de heraanleg van de brug kan een onderdoorgang voor fiets en voetgangers voorzien worden (gele 
streeplijn, zie ook verder).  
 

 
18 zoom op Baarledorp 
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2.3.5.4 Zoom op omgeving Baarlebrug 
De ontsluitingsweg naar de IZ komt naast de E40 achter de geluidswand te liggen. Dit is ruim 100m 
verder van de dorpskern dan de huidige afrit Oostende. De aansluiting met de Deinsesteenweg gebeurt 
door middel van een klassiek lichtengeregeld kruispunt. We onderschatten evenwel niet het 
verkeersvolume dat deze ontsluitingsweg moet verwerken. Om dit op een vlotte manier te laten 
gebeuren, voorzien we zowel in de richting komende van Gent als uit de richting komende van Deinze, 
een voorsortering bovenop de brug. Zo wordt het doorgaand lokaal verkeer minimaal gehinderd. Het 
verkeer dat vanuit Deinze of het Baarledorp naar de IZ wil zal nog steeds door het dorp moeten. 
 

 
19 Baarlebrug met ontsluitingsweg, geluidswand en voorsorteringen 

De brug wordt voldoende breed herbouwd om aan weerszijden voet- en fietspaden te kunnen 
plaatsen. Het klassieke kruispunt is overzichtelijk en voorzien van oversteekplaatsen voor fiets en 
voetgangers en wordt conflictvrij ingericht. Als onderdeel van een fietsroutenetwerk kan de brug en 
omgeving worden ingericht met doorlopende fietspaden in de luwte achter de geluidswand. Aan 
weerszijden van de autostrade een onderdoorgang voor de fiets en voetgangers telkens met 
aansluiting van de onderdoorgangen op het netwerk op de brug en hellingen. 
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20 fietsen en voetgangersnetwerk omgeving Baarlebrug 

Om eventuele conflicten tussen fietsers en het verkeer van- en naar de industriezone te vermijden zou 
het fietspad in beide richtingen aan de zuidoostkant van de brug kunnen aangelegd worden. 

2.3.5.5 Zoom op omgeving Kloosterstraatbrug 
Om de ontsluitingsweg ten zuiden van de E40 mogelijk te maken moet de Kloosterstraat ter hoogte 
van huisnummer 25 ongeveer 15 m worden verlegd. Hiervoor is een beperkte onteigening nodig.  
 

 
21 asverschuiving Kloosterstraat ter hoogte van huisnr 25 is nodig 

  
Dit pand staat leeg en er zijn signalen dat er een verkavelingsaanvraag zou opgestart zijn voor deze 
terreinen. Deze ontwikkeling wordt door deze asverschuiving van de Kloosterstraat niet verhinderd. 
Meer nog komt het terrein in een kwalitatievere omgeving te liggen. 
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22 optimaliseren Noordhoutstraat langs brughelling en potentieel voor bushalte en Park&Ride 

De meer kwalitatieve omgeving wordt verkregen door: 
• Het weghalen van het auto- (en camionette)verkeer van- en naar de industriezone 
• het plaatsen van een niet onderbroken geluidswand 
• Bij het herbouwen van de Kloosterstraatbrug kan het eerste deel van de Noordhoutstraat 

meer ruimte krijgen voor een veiligere passage in de bocht aan restaurant ‘Noordhof’ 
(gele lijn) 

• Door de nabijheid van een nieuwe recreatieve groenzone tot aan Baarlebrug 
• Door de inplanting van een kwalitatief fietsnetwerk dat aansluit op de grote assen en ook 

richting de industriezone  
• Door het potentieel om een bushalte in te planten in de kom van de Kloosterstraatbrug. 

Via een plaatselijke asverschuiving kunnen in beide rijrichtingen veilige busstopplaatsen 
gecreëerd worden. Door lokaal de geluidswand te plaatsen tussen de autostrade en de 
ontsluitingsweg ontstaat een lawaaiarme kwalitatieve zone waarin voldoende ruimte is 
voor aansluiting naar het openbaar vervoer. Een onderdoorgang door de brughelling naar 
de buszone verhindert dat een ‘akoestisch lek’ ontstaat in de ononderbroken 
geluidswand. Een bushalte op deze locatie kan de wijken langs weerszijden van de E40, 
wijken die nog in uitbreiding zijn, aansluiting bieden op het openbaar vervoer. Op dezelfde 
plaats kan de fietsverbinding met de industriezone ook gemaakt worden. 
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23 potentieel voor een kwalitatieve aansluiting op openbaar vervoer 

2.3.6 Potentieel voor een uitgebreid fietsnetwerk 
Met het verplaatsen van de op- en afritten van het complex naar de dienstenzones wordt de 
verkeersdruk rond de woonkernen verlicht en wordt en bijkomende ruimte gecreëerd. Dat potentieel 
aan ruimte maakt een uitbouw van een kwalitatief fietsnetwerk mogelijk.  Met als basis het 
Stadsregionaal Fietsnetwerk Gent (Stad Gent) paste Leefbaar Drongen een fietsnetwerk in het 
‘Leefbaar Alternatief’ in, waarmee het potentieel duidelijk wordt gemaakt. Daarbij worden 2 
hoofdassen uitgebouwd: 
De eerste as is Landegem – Afsnee 
De tweede as is Deinze – Gent 
Deze 2 assen zijn gericht op vlotte doorstroming met minimaal aantal kruispunten. Daarop wordt een 
fijnmazig lokaal fietsnetwerk aangesloten. 
 
De as Landegem-Afsnee loopt via de Noordhoutstraat/Kloosterstraatbrug, langs de recreatieve 
groenzone ten zuiden van de E40, onder Baarlebrug door, via de parking van het MP center, via de 
Brouwerijstraat, langs de geluidswand rond de zuidelijke dienstenzone, via de nieuwe fietsbrug over 
de Leie, richting Afsnee. 
 
De as Deinze-Gent loopt via de Dorpstraat, Baarlebrug en Deinsesteenweg tot aan het kruispunt aan 
Verbeke. Daar stellen we een kruising van de N466 voor door middel van een fietsbrug om zo verder 
naar Gent te kunnen fietsen. De fietsbrug is op deze locatie met zicht op de kouters en Leiemeersen 
een grotere meerwaarde dan ondertunneling van het kruispunt. 
 
De gecreëerde extra kwalitatieve ruimte maakt dit alles mogelijk. 
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Bijlage 3 : Fietsnetwerk ingepast in het Leefbaar Alternatief  
 

 
24 fietsnetwerk ingepast in het 'Leefbaar Alternatief' 
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2.4 Aftoetsing van het Leefbaar Alternatief op de ruimtelijke 
context 

2.4.1 Bewoning 
In het Leefbaar Alternatief is het op- en afrittencomplex niet meer gelegen aan de historische kern van 
Baarle, waar verschillende sociale functies samenkomen: school, woonzorgcentrum, jeugdlokalen, 
kerk,… De ruimtelijke en sociale samenhang tussen deze vitale, publieke functies kunnen in de 
toekomst versterkt worden doordat de nefaste invloeden en het ruimtegebruik van de snelweg zo veel 
als mogelijk geweerd worden. 

Het landschap rondom de kern van Baarle wordt gekenmerkt door een duidelijke zichtbaar 
meersengebied op de oevers aan de binnenbochten van de Leie. Deze meersengebieden zijn, op 
enkele woonlinten na, redelijk gaaf gebleven en herbergen een belangrijke ecologische, hydrologische 
en landschappelijke functie. De overgang naar de hoger gelegen kouters is duidelijk zichtbaar in het 
landschap. Deze kouters zijn ook vandaag nog grotendeels in gebruik als agrarisch gebied, al zijn hier 
en daar historische gehuchten uitgebreid tot woonlinten. 

De snelweginfrastructuur doorkruist deze historische structuur op een abrupte wijze. Net op het 
kruispunt van de kern van Baarle, het koutergebied en de lagergelegen Keuzemeersen ligt het 
dienstencentrum. Met het voorgestelde Leefbaar Alternatief wordt een oplossing gezocht die 
gedeeltelijk binnen de reeds bestaande contouren van dit dienstencentrum ligt. Het bijkomende 
ruimtegebruik van het nieuwe complex wordt op deze manier beperkt gehouden. Door het 
ondergronds leggen van de op- en afritten zelf wordt de impact hiervan op de omliggende bewoning 
geminimaliseerd en komt de werking van het dienstencentrum niet in het gedrang. Daarnaast biedt 
het voorstel wel voldoende flexibiliteit naar de toekomst toe in het geval het dienstencentrum hier 
zou verdwijnen. 

 

25 aanduiding bewoning, meersengebieden en ruimtegebruik E40 
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2.4.2 Natuur 
De ecologische structuur van de ruime omgeving van de E40 wordt ter hoogte van Drongen bepaald 
door de ligging van de Leie. De oevers aan de binnenbocht van de Leie worden gekenmerkt door een 
meersengebied met grotendeels biologisch waardevolle graslanden. Het is voor Leefbaar Drongen 
belangrijk om deze ecologische corridor als een robuust en natuurlijk element zo gaaf mogelijk te 
houden. Om deze reden wordt ervoor gepleit om geluidsoverlast in deze gehele zone zoveel als 
mogelijk te beperken en geen nieuw op- en afrittencomplex in het meersengebied aan te leggen. Door 
in te zetten op een compacte oplossing met een beperkt verlies van natuur kan het aaneengesloten 
ecologisch Meersengebied in de toekomst verder ontwikkeld worden. Daarnaast spreekt het voor 
Leefbaar Drongen vanzelf dat het nieuwe complex in zijn geheel een groene inbedding krijgt en er 
opnieuw aan natuurontwikkeling gedaan wordt langs en bovenop het op- en afrittencomplex, zoals 
het voorgeschreven wordt in het groen RUP. De ecologische corridor aan de randen van het 
dienstencentrum kan hersteld worden om opnieuw zijn ecologische waarde te verkrijgen. 

 

26 biologische waarderingskaart van de ruimte context 
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2.4.3 Reliëf 
Het Digitaal Terreinmodel toont opnieuw zeer mooi het onderscheid aan tussen het Meersengebied 
en de hoger gelegen kouters, met hiertussen en duidelijke steilrand. Het dienstencentrum is hierin 
ietwat ongelukkig gelegen aangezien het reliëf hier sterk gewijzigd is. Om ervoor te zorgen dat er geen 
nieuwe gave gronden moeten aangetast worden, is het interessant om deze vergraven gronden nabij 
het dienstencentrum in te zetten voor de realisatie van het op- en afrittencomplex. De E40 zelf ligt 
voor een groot deel van het tracé net één à twee meter hoger. Dit impliceert dat een nieuwe brug over 
de E40 heen extra hoog zou komen te liggen, maar dat de realisatie van een nieuwe onderdoorgang 
onder de snelweg vergemakkelijkt wordt. 

 

27 Digitaal terreinmodel van de ruimte context 
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2.4.4 Watertoets 
Een significant gedeelte van de natte gebieden rondom de Leie zijn op de watertoetskaarten 
ingekleurd als overstromingsgevoelig gebied, net als enkele gedeelten van de kern van Baarle. Het 
spreekt vanzelf dat eventuele werken in overstromingsgevoelige gebieden moeten worden 
gecompenseerd. Een nieuwe oplossing wordt best aangelegd op een manier waarop de 
grondwaterpeilen en overstromingsgevoelige gebieden zo weinig mogelijk aangetast worden. Toch 
zijn er volgens ons voldoende technische oplossingen om een beperkte inname van 
overstromingsgevoelig gebied te verantwoorden, zolang dit niet in het echte Meersengebied van de 
Leie gebeurt. Idealiter wordt een oplossing voor de overstromingsproblematiek in de kern van Baarle 
mee opgenomen in het uitwerken van een plan voor de oplossing van het nieuwe op- en 
afrittencomplex.  

 

28 Watertoetskaarten van de ruimte context  
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3 Besluit 
 

Het Leefbaar Alternatief toont dat een kwalitatieve en constructieve oplossing mogelijk is die door de 
Drongense bevolking gedragen wordt. 

Met dit alternatief wordt meerwaarde gecreëerd voor de omwonenden wat meer is dan het louter 
beperken van de nadelige effecten. 

Leefbaar Drongen meent met dit planalternatief aan alle doelstellingen te voldoen en vraagt daarom 
dat het planalternatief mee opgenomen wordt in opmaak naar de scopingnota. 

Leefbaar Drongen wenst eveneens constructief bij te dragen aan het verder uitwerken van oplossingen 
om van het ‘Grup Omgeving Complex E40-N466 Drongen’ een succes te maken. 

 


