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Project Ring 4 West en Oost (R4WO)  -  Landbouwverkeer Meetjesland en Waasland 

 

Het Kanaal Gent-Terneuzen vormt een fysieke barrière tussen het landbouwgebied van 

het Meetjesland en het Waasland. Er zijn desondanks wel verschillende connecties tussen 

beide landbouwgebieden. 
 

Via de Zelzatebrug maakt het landbouwverkeer de verbinding tussen de twee kanten van 

het Kanaal Gent-Terneuzen. Via de gewestwegen N436 en N449 verplaatst het verkeer 

zich vervolgens richting respectievelijk het Meetjesland en het Waasland. 

 

De ingrepen van het project R4WO zullen een impact hebben op dit landbouwverkeer. Uit 

een Landbouwimpactstudie (LIS) van 2020 blijkt dat bijna honderd landbouwers 

betrokken zijn bij de noodzakelijke oplossing voor de verbinding tussen de oostelijke en 

westelijke kant. Er is namelijk zowel impact voor bedrijfszetels die percelen aan de 

overzijde hebben, als voor landbouwers die percelen langs beide kanten van het kanaal 

hebben. Daarnaast zijn er ook nog transporten voor diensten aan die bedrijven 

(bijvoorbeeld mesttransport, loonwerkers, toelevering) en met landbouwvoertuigen naar 

bedrijven in de haven van Gent (bijvoorbeeld aanvoer naar Alco Bio Fuel). 
 

1. Op welke manier houdt het project R4WO rekening met de verbinding van het 

landbouwverkeer tussen het Meetjesland en het Waasland? 

2. Welke aanpassingen werden doorgevoerd aan de plannen van het project R4WO om 

landbouwverkeer mogelijk te maken? 

3. Op welke manier zal het landbouwverkeer zich na de realisatie van het project R4WO 

kunnen verplaatsen tussen het Meetjesland en het Waasland? Graag een woordelijke 

uitleg en een weergave op kaart. 

4. Welke conflicten zijn er te verwachten op deze route voor landbouwverkeer 

(bijvoorbeeld bebouwde kom met beperkte breedte om te kruisen, schoolomgeving, 

schoolroute, traag verkeer, nieuwe spoorlijn, …)? 

5. Op welke manier plant de minister deze conflicten weg te werken? Graag een 

overzicht per conflict. 

6. Welke contacten heeft de minister gehad met de gemeenten over het wegwerken 

van deze conflicten? 


